
 
УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

      47500                                   м. Бережани, вул. Банкова 3                                        тел.2-14-37 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Міський голова м. Бережани  

_________________В.Я.МУЗИЧКА 

“___”_______________     2018 року 

 

 

ПРОТОКОЛ №  2 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 27 ” квітня 2018 року                                                                   м. Бережани 
 

 
Головує: Адамович П.П. – перший заступник міського голови м. 

Бережани, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар комісії: Малий С.В. – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні - 6 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошувалися: 

Поплавський В.М. – фельдшер санітарний Бережанського 

міськрайонного  лабораторного відділення Козівського МВ ДУ 

«Тернопільський ОЛТ Міністерства охорони здоров’я України»; 

Рутковський І.М. – спеціаліст з господарської діяльності відділу освіти, 

молоді і спорту. 

 

 

 

 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :  



1. Про стан підготовки місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах, що розташовані на території Бережанської міської ради. 
Доповідає:  Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи;  

Поплавський В.М. – фельдшер санітарний Бережанського 

міськрайонного  лабораторного відділення Козівського МВ ДУ 

«Тернопільський ОЛТ Міністерства охорони здоров’я України». 
 
 
 

2. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території  Бережанської міської ради. 

Доповідає: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи  

Калакура Т.М. – начальник РВ управління ДСНС  України в області,  

Бурдаш А.Є. – директор МКП «Добробут» 

 
 
 

3. Щодо виділення коштів для усунення аварійності цегляної огорожі 

на території Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 
Доповідає: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи; 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1. Про стан підготовки місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах, що розташовані на території Бережанської міської ради. 

Доповідали: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної  

роботи. 

До місць масового відпочинку населення належать земельні ділянки з 

прилеглим водним простором, призначені для організованого відпочинку 

населення на прибережних захисних смугах водних об'єктів або островах та 

водні об'єкти, на яких розташовані засоби розваг і атракціони, а також місця 

для занять водними видами спорту та місця любительського і спортивного 

рибальства у зимовий період. 

У відповідності до п.3,4 ПостановиКабінету Міністрів України від 06 

березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку місць масового 

відпочинку населення на водних об'єктах» виконавчі комітети на території яких 

розташовані водні об’єкти, щороку  перед  початком  літнього  купального  

сезону  зобов'язані визначити на картах-схемах земельні ділянки та водний 

http://zakon.rada.gov.ua/go/264-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/264-2002-%D0%BF


простір, придатні для організації пляжів, пунктів прокату плавзасобів, водних 

атракціонів, а також місця для занять водними видами спорту  та місця 

любительського і спортивного рибальства у зимовий період.   

У відповідності до пункту 4.3 договорів оренди водного об’єкту (ставка), 

орендарі (власники) водних об’єктів несуть персональну відповідальність за 

охорону життя людей в межах закріпленої ділянки водної поверхні, 

прибережної частини водного об’єкту. З метою недопущення виникнення 

надзвичайних ситуацій та загибелі людей на воді орендарі водойм повинні: 

- розробити Правила експлуатації водних об’єктів та забезпечити 

виконання заходів щодо утримання ставка в належному стані; 

- обладнати і утримувати за свої кошти рятувальні пости, забезпечити їх 

приміщеннями та рятувальним майном відповідно до ст.ЗЗ Закону України 

«Про аварійно-рятувальні служби» 

 
 

ВИСТУПИЛИ : 
 

Поплавський В.М. – фельдшер санітарний Бережанського 

міськрайонного  лабораторного відділення Козівського МВ ДУ 

«Тернопільський ОЛТ Міністерства охорони здоров’я України», поінформував 

про те, що Бережанським міськрайонним  лабораторним відділенням 

Козівського МВ ДУ «Тернопільський ОЛТ Міністерства охорони здоров’я 

України» аналізи води в місцях масового відпочинку на водних об’єктах 

проводяться згідно плану моніторингових досліджень та в порядку відомчого 

нагляду. 

У звязку з тим, що на території населених пунктів Бережанської міської 

ради немає паспортизованих водойм у плані моніторингових досліджень на 

2017 рік лабораторні аналізи не передбачалось.(Текст доповіді додається).  

 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Визнати те, що у відповідності до п.3,4 ПостановиКабінету Міністрів 

України від 06 березня 2002 року № 264 «Про затвердження Порядку обліку 

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах» на території 

Бережанської міської ради місць масового відпочинку населення на водних 

обєктах відсутні. 

Термін виконання:  до 30 травня 2018 

року 

 

2. Земельному відділу міської ради виготовити карту-схему земельної 

ділянки та водного простіру, що придатні для організації пляжу на ставі №2 м. 

Бережани вул. Набережна та подати на засідання виконавчого комітету міської 

ради;  

                                                                  

http://zakon.rada.gov.ua/go/264-2002-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/264-2002-%D0%BF


3. Виконавчому комітету виготовлену карту-схему та подання надіслати в 

Тернопідьську ОДА щодо погодження земельної ділянки на влаштування 

пляжу біля рятувальної станції на ставі №2 м. Бережани вул. Набережна; 

Термін виконання:  до 30 травня 2018 

року 

4. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної  роботи з отриманням дозволу від 

Тернопільської ОДА щодо влаштування пляжу на ставі №2 у взаємодії з 

рятувально-водолазною службою Тернопільської області здійснити комплекс 

заходів щодо паспортизації пляжу 

Термін виконання:  до 1 червня 2018 

року 

 

5. Начальнику рятувально-водолазної служби: 

- встановити інформаційний щит щодо поведінки людей на воді та 

надання першої медичної допомоги 

- забезпечити обладнання межі запливу на акваторії пляжу буями 

помаранчевого або червоного кольору 

Термін виконання:  до 1 червня 2018 

року 

 

6. ПП «Чумацький шлях», ДП «Бережанське лісомисливське 

господарство» та Бережанській рятувально-водолазній станції виготовити та 

встановити заборонні знаки у місцях заборонених для купання. 

Термін виконання:  до 1 червня 2018 

року 

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

2. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території  Бережанської міської ради  
Доповідали:  Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в області поінформував, що в Бережанському районі станом на 

01.03.2018 р на обліку знаходиться:  

- всього 45 пожежних гідрантів  

- 33 вуличних що становить 73% від загальної кількості  

- 12 об’єктових,  

Несправних ПГ всього - 15 що становить 33 % від загальної кількості 

 з них:                            10 вуличних 

                                       5 об’єктових 

Несправні ПГ за адресами: 

вуличні:    вул. Л.Українки 14,  

      вул. Лепких (біля костелу) – замулений колодязь,  

      вул.  Лепких 7 – замулений колодязь,  



      вул.  Лепких 20 - заасвальтований,  

      Пл. Ринок 26 – не підключений до мережі,  

      вул. Садова 5 –зірваний шток, 

      вул. Тернопільска,12 (біля мосту) -  засипаний землею 

      вул. Хатки 100 – зміщений люк, 

      вул. Шевченка 41 – зірваний шток, 

      вул. Шептицького 40 – відсутній шток. 

 

об’єктові: м. Бережани, вул. Лепких,33  (ВАТ «Бережанський скляний завод») 

                   м. Бережани, вул. Лепких,42  Цех пластмасових виробів (ТзОВ 

“Кернер Україна”) 

                   м. Бережани, вул. Лесі Українки,14 (МПП “Успіх”) 

                   м. Бережани, вул. Мазепи, 5 (Дитячий садок “Ромашка”) 

 

У 2017 році на обліку знаходилось 10 несправних ПГ з них лише 1 ПГ 

було відремонтовано ( по вул. Тернопільська,9)  

 

 У 2017 році проведено всі планові перевірки всіх вуличних пожежних 

гідрантів по місту Бережани. 
У 2018 році перевірка водопостачання запланована на квітень-травень та 

вересень-жовтень. 
Начальник районного відділу управління ДСНС  України в області 

Калакура Т.М. запропонував проект рішення комісії. 
 

 

Богданець Б.Л. - головний інженер міського комунального підприємства  

«Добробут», проінформував про те, що в 2017 році Бережанською міською 

радою не виділялись кошти для відновлення роботи та проведення ремонтних 

робіт із заміни гідрантів. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної  роботи зачитав проект 

рішення комісії. 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Розпочати процедуру виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету для проведення ремонту та заміни  протипожежних гідрантів в рамках 

Програми попередження надзвичайних ситуацій, реагування на них та 

забезпечення пожежної і техногенної безпеки на об’єктах різних форм 

власності в м. Бережани на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської 

ради №74 від 21 січня 2016 року, для цього: 

- відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи у відповідності до Порядку використання 



коштів резервного фонду міського бюджету (рішення сесії міської ради №917 

від 26.04.2018 року) подати лист начальника районного відділу У ДСНС 

Калакури Т.М. від 27.04.2018 року № 9/342 на розгляд до фінансового 

управління та сектору економіки міської ради; 

- сектору економіки та фінансовому управлінню міської ради у 

відповідності до Порядку використання коштів резервного фонду міського 

бюджету (рішення сесії міської ради №917 від 26.04.2018 року) розглянути лист 

начальника районного відділу У ДСНС Калакури Т.М. від 27.04.2018 року № 

9/342 та подати свої пропозиції та висновки для прийняття рішення про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету; 

- після отримання позитивних висновків (пропозицій) подати на розгляд 

на засідання виконавчого комітету щодо виділення коштів з резервного фонду 

міської ради. 

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів резервного фонду міського 

бюджету. 

 
 
 
СЛУХАЛИ: 

 

3. Щодо виділення коштів для усунення аварійності підпірної стіни на 

території Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. 
Доповідав: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи довів, що рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС (протокол №1) 

створена комісія з фахового обстеження руйнування опорної цегляної стіни на 

спортивній площадці між Бережанською ЗОШ І-ІІІ №1 та ДНЗ «Ромашка» для 

виконання проектно-кошторисної документації. Представив запропонований 

зведений кошторисний розрахунок та вніс пропозиції до рішення комісії. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 
Загнійна І.В. – начальник юридичного відділу зачитала проект рішення 

комісії. 

 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Розпочати процедуру виділення коштів з резервного фонду міського 

бюджету для ліквідаціїаварійності підпірної стіни на території ЗОШ І-ІІІ 

ступенів по вул. Гімназійна, 2 в м. Бережани, відповідно для цього: 

- відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради проаналізувати зведений кошторисний розрахунок 

вартості об’єкта будівництва №235; 



- сектору економіки та фінансовому управлінню міської ради у 

відповідності до Порядку використання коштів резервного фонду міського 

бюджету (рішення сесії міської ради №917 від 26.04.2018 року) розглянути 

даний кошторис та подати свої пропозиції та висновки для прийняття рішення 

про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету; 

- після отримання узагальнених висновків питання розглянути на 

черговому засіданні виконавчого комітету. 

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів резервного фонду міського 

бюджету. 

 

 

 
Перший заступник 

міського голови м. Бережани,  

перший заступник голови  

міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                             П.П. АДАМОВИЧ 

 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                        С.В.МАЛИЙ 

 


