
 
УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

      47501                                   м. Бережани, пл..Ринок 1                                             тел.2-14-37 

 

 

ПРОТОКОЛ №  4 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 25 ” червня 2018 року                                                            м. Бережани 

 

 

Головує: Музичка В.Я. – міський голова м. Бережани, голова 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. 

Запрошені: 
Поплавський В.М. – фельдшер санітарний Бережанського 

міськрайонного  лабораторного відділення Козівського МВ ДУ 

«Тернопільський ОЛТ Міністерства охорони здоров’я України»; 

Лехняк Г.В. – начальник навчально-консультаційного пункту м. 

Бережани НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області. 

Кустов В.М. – інженер з охорони та захисту лісів ДП«Бережанське 

лісомисливське господарство». 

Волинець О. Г  – інженер лісозаготівель ДП «Бережанирайагроліс». 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - __ чол., відсутні - __ чол. (з 

поважних причин). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

 

1. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у 

2018 році. 
Доповідає: Вридник В.Р. – головний лікар центральної районної 

комунальної лікарні; 
Гудзиляк А.М. – начальник управління Держпродспоживслужби в 

області. 



2. Про стан організації навчання працюючого персоналу до дій у разі 

виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій, 

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, підготовки 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 
Доповідає: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи.  

 

3. Про заходи щодо запобігання та  протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільськогосподарських угідь (у тому числі в період воскової 

стиглості збіжжя, під час збирання та зберігання врожаю) у 

пожежонебезпечний період 2018 року. 
Доповідає: Калакура Т.М. – начальник  районного відділу управління  

ДСНС України в області; 

Кустов В.М. – інженер з охорони та захисту лісів ДП«Бережанське 

лісомисливське господарство». 

Волинець О. Г  – інженер лісозаготівель ДП «Бережанирайагроліс». 

 

4. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території  Бережанської міської ради. 
Доповідає : Калакура Т.М. – начальник РВ управління ДСНС  України 

в області.  

 

5. Затвердження графіку перевірок захисних споруд цивільного 

захисту що знаходяться на території м.Бережани сіл Рай та Лісники 

Доповідає :Калакура Т.М. – начальник РВ управління ДСНС України в 

області.  

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у 

2018 році. 
 

Доповідали: Гудзиляк А.М. - начальник Управління 

Держпродспоживслужби в Бережанському районі про те, що посадовими 

особами Управління з метою недопущення зараження людей  

гостроінфекційними, інвазійними хворобами, спільними для людей і тварин, 

розповсюдження токсикоінфекцій,  а також реалізації  неякісної і небезпечної 

продукції для життя, здоров’я людей, постійно здійснюється контроль та нагляд 

за дотриманням вимог законодавства  на об’єктах їй підконтрольних в частині 

зберігання, переміщення та реалізації продукції тваринного, а на ринку і 

рослинного походження (текст додається). 

 
Поплавський В.М. – фельдшер санітарний Бережанського 

міськрайонного  лабораторного відділення Козівського МВ ДУ 

«Тернопільський ОЛТ ДСЕС України» надав інформацію щодо стану 



забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення у 2018 р. 

(текст доповіді додається). 

 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

         

 1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи  спільно  з районним 

відділом Управління ДСНС України в області та Бережанським районним 

управлінням ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області розробити 

та затвердити рішенням виконавчого комітету графік проведення комісійних 

перевірок закладів оздоровлення та відпочинку, об’єктів водопостачання, 

закладів громадського харчування, рекреаційних зон щодо додержання вимог 

санітарного законодавства. 

     Термін:  до 01 липня 2018 року 

 

2. Виконавчому комітету Бережанської міської ради забезпечити 

організацію проведення комісійних перевірок закладів оздоровлення та 

відпочинку, об’єктів водопостачання, закладів громадського харчування, 

рекреаційних зон щодо додержання вимог санітарного законодавства. 

    Термін:  до 01 листопада 2018 року 

 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП «Добробут»:  

1) визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні 

мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції, 

будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та забезпечити проведення 

відповідних робіт.  

    Термін:  до 1 липня 2018 року 

2) вжити заходи щодо забезпечення населення питною водою 

гарантованої якості, охорони відкритих водойм, регулярної очистки територій 

населених пунктів від побутових відходів та нечистот; 

     Термін:  постійно 

3) провести профілактичну дезінфекцію громадських колодязів, 

криниць, водогонів  

     Термін:  липень 2018 року 

4) забезпечити належне облаштування та утримання першого поясу зон 

санітарної охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних 

водопроводах незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела 

водопостачання. 

    Термін:  до 15 липня 2018 року 

 

4. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП «Добробут» та Бережанським міськрайонним 



лабораторним відділенням Козівського міжрайонного відділеня ДУ 

«Тернопільський ОЛТ ДСЕС України» 

1) забезпечити інформування населення через засоби масової інформації 

про якість води, особливо з питань профілактики воднонітратної 

метгемоглубінемії 

    Термін:  до 01 липня 2018 року 

2) забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 

суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно 

до технічного регламенту та надання результатів відомчого контролю до 

територіальних органів Дсржпродспоживслужби;  

     Термін:  постійно 

 

5. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури спільно з БМКП  «Господар» забезпечити виконання заходів щодо 

ліквідації та недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на 

підпорядкованій території 

    Термін:  постійно 

 

6. Бережанському міськрайонному  лабораторному відділенню 

Козівського МВ ДУ «Тернопільський ОЛТ ДСЕС України»: 

1) при реєстрації гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь та 

дизентерії, що пов’язані із закладами громадського харчування, повідомляти 

Бережанське районне управління ГУ ДПСС в Тернопільській області,  

    Термін:  постійно 

2) у випадку виявлення відхилень якості води від вимог державні 

санітарні норми та правила 2.2.4- 171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, 

призначеної для споживання людиною», негайно інформування відділ житлово 

— комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради та 

Бережанське районне управління ГУ Держпродсгюживслужби в Тернопільській 

області. 

    Термін:  постійно 

3) інформувати населення Бережанської міської ради через засоби 

масової інформації щодо поширення інфекційних хвороб ( сказ, ГКІ, харчові 

отруєння, гепатит А, дизентерії та інші). 

4) погодити графіки відбору проб та показники, за якими здійснюються 

дослідження з територіальними органами Держпродспоживслужби. 

 

7. Головному лікарю Бережанської центральної районної комунальної 

лікарні: 

1) забезпечити надання позачергової медичної (антирабічної) допомоги 

людям, які звернулися в ЛПЗ міста з приводу покусів тваринами. 

    Термін:  постійно 

2) створити й утримувати запас імунобіологічних препаратів, які 

необхідні за епідемічними показаннями (антирабічні вакцини, антирабічний 

імуноглобудін , правцевий анатоксин). 



    Термін:  постійно 

3) забезпечити інформування населення щодо заходів з профілактики 

інфекційних захворювань, гострих кишкових інфекцій. 

 

8. Виконавчому комітету Бережанської міської ради, Бережанському 

відділу поліції Головного управління національної поліції в Тернопільській 

області вжити заходів для ліквідації осередків несанкціонованої торгівлі 

харчовими продуктами на території м. Бережани. 

    Термін:  постійно 

 

9. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради забезпечити 

виконання місцевих програм щодо постачання населенню області якісної 

питної води відповідно до Закону України „Про регіональну програму «Питна 

вода Тернопілля на 2006-2020 роки”, та спільно з відділом житлово-

комунального господарства, містобудування та архітектури міської ради, МКП 

«Добробут» вирішити питання централізованого виділення коштів на 

проведення капітальних ремонтів водогінних мереж. 

    Термін:  линень 2018 року 

 

10. Визначеним виконавцям до 10 листопада 2018 року інформувати 

Бережанське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області про здійснення вищевказаних заходів та завдань. 

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Бережанське 

районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, про 

стан його виконання інформувати регіональну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній 

адміністрації до 15 листопада 2018 року 

 

СЛУХАЛИ: 

 

2. Про стан організації навчання працюючого персоналу до дій у разі 

виникнення аварійних ситуацій, аварій, надзвичайних ситуацій, 

виконання планів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, підготовки 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 

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

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи, який доповів про те,  що стан виконання плану комплектування 

навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Тернопільської області з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на 

2018 рік за перше півріччя становить 92 відсотки (заплановано навчання – 37 

чол., пройшли навчання 34 чол.) Проінформував про організацію навчання 

непрацюючого населення на консультаційних пунктах з питань цивільного 



захисту при Бережанській міській раді та БМКП «Господар», що обслуговує 

житловий фонд населеного пункту. 

 

ВИСТУПИВ: Лехняк Г.В. – начальник навчально-консультаційного 

пункту м. Бережани НМЦ ЦЗ та БЖД Тернопільської області, який вніс 

доповнення до доповіді Кисельова С.В. та запропонував керівникам 

спеціалізованих служб цивільного захисту, відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради та субєктів господарювання комунальної форми 

власності провести підсумок навченного керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту та визначити потребу в проходженні навчання на 2019-2023 

роки. Заявки на навчання вказаної категорії подати у відділ до вересня 2018 

року. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи спільно з навчально-

методичним пунктом цивільного та безпеки життєдіяльності м. Бережани НМЦ 

та БЖД в Тернопільській області: 

 

1) сформувати потребу у навчанні в сфері цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Бережанської міської ради; 

    Термін:  до 15 вересня 2018 року 

2) проаналізувати подані заявки на проходження функціонального 

навчання; 

    Термін:  до 30 вересня 2018 року 

3) підготувати проект розпорядження міського голови «Про 

затвердження планів комплектування навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області з 

навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту м. Бережани, 

сіл. Рай та Лісники на 2019рік» 

    Термін:  до 1 листопада 2018 року 

 
2. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, субєктів 

господарювання комунальної форми власності та відділу освіти, молоді та 

спорту Бережанської міської ради: 

1) визначити потребу в проходженні навчання на 2019-2023 роки; 

    Термін:  до 1 вересня 2018 року 

2) подати заявку у відділ з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи щодо навчання 

керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту на 2019 навчальний 

рік, за встановленою формою; 

    Термін:  до 25 вересня 2018 року 



3. Бережанському районному відділу управління ДСНС України в 

області проаналізувати стан інформаційно-просвітницької роботи з 

непрацюючим населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних 

ситуацій у населених пунктах, а також діяльність консультаційних пунктів з 

питань цивільного захисту, що обслуговують житловий фонд. 

    Термін:  до 1 серпня 2018 року 

 

СЛУХАЛИ: 
 

3. Про заходи щодо запобігання та  протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільськогосподарських угідь (у тому числі в період воскової 

стиглості збіжжя, під час збирання та зберігання врожаю) у 

пожежонебезпечний період 2018 року. 

Доповідав: Калакура Т.М. – начальник  районного відділу управління  
ДСНС України в області. У своїй доповіді Калакура Т.М відмітив те, що у 
зв’язку з високою температурою повітря, відсутністю дощів а також 
необережним та безвідповідальним поводженням з вогнем населення (навмисне 

спалення сухої трави та пожнивних залишків) на території Бережанської 
міської ради на протязі 2015-2017 років було зареєстровано 50 пожеж в 
екосистемах (2015 рік - 19 пожеж, 2016 рік - 19, 2017 рік - 12), внаслідок яких 
збитки завдані державі склали майже 1 млн. грн. За 5 місяців 2018 року 

пожежно-рятувальний підрозділ району 4 рази залучався на ліквідацію таких 
пожеж, збитки від яких склали майже 150 тис. грн. 

Такі пожежі виникли у районі наступних вулиць м. Бережани: вул. Хатки, 

- 2 випадки, вул. Золочівська та вул. І.Франка. 

Крім цього в 2015 та в 2016 роках зареєстровано 5 випадків пожежі торфу 

на відкритій території між с. Посухів та м. Бережани. Дані види пожеж 

особливо небезпечні тим, що практично не піддаються гасінню. Для їх 

ліквідації необхідна велика кількість часу, людського та матеріального ресурсу, 

не кажучи про забруднення навколишнього середовища продуктами горіння. 
Проінформував, про відповідальність громадян та посадових осіб за 

адміністративні правопорушення щодо випалювання стерні, луків, пасовищ, 

ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, 

рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу автомобільних 

доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених 

пунктах (текст доповіді додається). 
 
Кустов В.М. – інженер з охорони та захисту лісів ДП«Бережанське 

лісомисливське господарство» доповів про роботу, яка проводиться державним 

підприємством по запобіганню пожеж та готовність сил і засобів до реагування 

на надзвичайні ситуації при лісових пожежах (текст доповіді додається). 

 
Волинець О. Г  – інженер лісозаготівель ДП «Бережанирайагроліс» 

проінформував про кількість лісових насадженб що знаходяться на території 

Бережанської міської ради, провів аналіз виконаних заходів з підготовки 

державного підприємства до пожеженебезпечного періоду. 

 



ВИСТУПИВ:  
Кисельов С.В. - начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

який запропонував рішення з данного питання. 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи спільно з районним 
відділом Управління ДСНС України в області : 

1) здійснювати контроль за  виконанням комплексних заходів щодо 

протипожежного захисту лісів, лісопаркових зон, торфовищ та сільгоспугідь, 

що розташовані в межах території міської ради  

                                    Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного 
                                                                     періоду  

2) розробити пам’ятки населенню щодо:  

-  заборони спалювання сухої трави та пожнивних залишків;  

- правил поведінки та дотримання вимог пожежної безпеки під час 

перебування в лісових масивах та порядку дій у разі виникнення пожеж; 

- адміністративної відповідальності громадян за здійснення вказаних 

порушень 

Пам’ятки населенню надати керівникам структурних підрозділів міської 

ради, спеціалізованих служб цивільного захисту  та міських комунальних 

підприємств для їх розповсюдження. 

                                                    Термін виконання: до 01 липня 2018 року.  

 

2.  Державним підприємствам “Бережанирайагроліс” та 

“Бережанське лісомисливське господарство”: 

1) вжити заходів щодо своєчасного залучення сил і засобів для гасіння 
пожеж в лісах на початкових стадіях, не допускати їх переростання у великі 
лісові пожежі а саме: 

- посилити охорону лісових масивів у місцях загрози виникнення лісової 

пожежі в результаті спалення сухої трави; 
- ліквідувати звалища сміття, побутових і виробничих відходів у лісах, 

лісозахисних смугах; 
- провести очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу тих, 

що прилягають до населених пунктів міської ради та у межах просік під 
повітряними лініями електропередач; 

             Термін виконання: впродовж червня-липня  2018 року 
                                                                 далі постійно 

2) встановити дієвий контроль за потенційно- та пожежонебезпечними 
ділянками місцевості та забезпечити інформаційну взаємодію районним 
відділом Управління ДСНС України в області та відділом з питань цивільного 
захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи міської ради 
            Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного 

                                                                       періоду 



3) в період високої пожежної небезпеки обмежити доступ населення і 
в’їзду транспортних засобів до лісових масивів 

                                   Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного 

                                                                        періоду 

4) створити резерв пально-мастильних матеріалів, протипожежного 
обладнання та інвентарю для забезпечення гасіння затяжних пожеж  

                                Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного 

                                                                  періоду 

 

4. Бережанському РВ Управління ДСНС України у Тернопільській 

області:  
1) забезпечити інформування населення через засоби масової інформації 

про стан пожежної небезпеки в природних екосистемах та дотримання вимог 

пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах, порядку дій при 

виникненні пожеж. 

                Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного періоду. 
 

2) спільно з працівниками територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради організувати 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед одиноких, пристарілих жителів 

міста щодо правил дотримання вимог пожежної безпеки у побуті та порядку дій 

у разі виникнення пожеж. 

                  Термін виконання: впродовж пожежонебезпечного періоду. 

 

5. Виконавцям про стан виконання визначених заходів інформувати 

Бережанський районний відділ Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області листопада 2018 року. 

 

            6. Контроль за виконанням рішення покласти на Бережанський районний 

відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Тернопільській області якому доручити інформувати Управління державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області та міську 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

до 10 листопада 2018 року. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

4. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території  Бережанської міської ради. 

Доповідав: Калакура Т.М. – начальник РВ управління ДСНС  України 

в області, який проінформував комісію про стан протипожежного 

водопостачання на території Бережанської міської ради, звернув увагу на 

критичний стан з утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання. Вуличні пожежні гідранти знаходяться у вкрай незадовільному 

стані. А саме із 33-ох вуличних пожежних гідрантів використати для заправки 

водою на пожежі, або іншій надзвичайній ситуації можна лише з 20-ти 

пожежних гідрантів. Стан утримання яких також є вкрай незадовільним та не 



відповідає вимогам п.6.2.1 ДБН В.2.5-74:2013 “Водопостачання. Зовнішні 

мережі та споруди” (далі - ДБН). 

Кількість несправних гідрантів за минулий рік збільшилася. У 

порівнянні з 2017 роком кількість несправних пожежних гідрантів у м. 

Бережани збільшилась з 9 до 13.  

27 грудня 2017 року БМКП «Добробут» погодив графік ремонту 

зовнішнього протипожежного водопостачання, але станом на 14 червня 2018 

року графік не виконується. З запланованих до ремонту 9-ти пожежних 

гідрантів, не відремонтовано жодного. 

Відповідно до пункту 4 статті 19 глави 4 розділу III Кодексу цивільного 

захисту України, до підпункту 9 пункту 2.1 розділу V “Правил пожежної 

безпеки в Україні” затверджених наказом МВС України від 30 грудня 2014року      

№ 1417 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року 

за № 252/26697 (далі - Правила) підтримання у повній готовності штучних 

водойм, водозабірних пристроїв, під’їздів до вододжерел покладається у 

населених пунктах - на органи місцевого самоврядування (текст доповіді 

додається). 

 

ВИСТУПИВ:  
Кисельов С.В. - начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

який запропонував рішення з даного питання. 

 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Бережанському МКП «Добробут» та іншим юридичним особам 

(балансоутримувачам джерел зовнішнього протипожежного водопостачання): 

1) забезпечити неухильне виконання вимог наказу МВС України  від  

15.06.2015 року № 696 „Про затвердження Інструкції про порядок утримання,    

обліку  та  перевірки   технічного   стану    джерел   зовнішнього 

протипожежного водопостачанняˮ,  вимог Кодексу цивільного захисту України 

від 02 жовтня 2012 року № 5403-VI, а саме глави №13 статті № 55 де вказано, 

що забезпечення пожежної безпеки суб’єкта господарювання покладається на 

власників та керівників таких суб’єктів господарювання; 

    Термін:  негайно 

 

2) провести детельний аналіз несправних джерел зовнішного 

водопостачання. Подати на бюджетну комісію заявку щодо виділення коштів з 

міського бюджету  необхідних для здійснення ремонту непрацюючих та 

закупівлю нових гідрантів;  

    Термін:  до 5 липня 2018 року 

3) вжити невідкладних заходів щодо виконання графіків ремонту 

несправних пожежних гідрантів та водонапірних веж у населенний пунктах 

Бережанської міської ради  

    Термін:  до 31 липня 2018 року 



 

2.  Фінансовому управлінню Бережанської міської ради: 

1) забезпечити виділення  коштів з міського бюджету в суммі 15 тис. 

грн. на утримання, ремонт, заміну та облаштування нових джерел зовнішнього 

протипожежного водопостачання населених пунктів. 

            2) при формуванні міського бюджету на ІІ півріччя 2018 року та на 2019 

рік передбачити у встановленому порядку відповідні видатки на виконання 

заходів Програми з попередження надзвичайних ситуацій, реагуванняна них та 

забезпечення пожежної і техногенної безпеки на обєктах різних форм власності 

м.Бережани на 2016-2020 роки 

 

3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури здійснити перевірку облаштування належних під’їздів до 

природних водойм для забору води пожежно-рятувальною технікою в цілях 

пожежогасіння; 

    Термін:  до 15 липня 2018 року 

 

4. Виконавцям про стан виконання визначених заходів інформувати 

Бережанський районний відділ Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області до 1 листопада 2018 року. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на Бережанський 

районний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Тернопільській області якому доручити інформування Управління 

державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області 

про стан виконання рішення регіональної комісії до 1 листопада 2018 року. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

5. Затвердження графіку перевірок захисних споруд цивільного 

захисту що знаходяться на території м.Бережани сіл Рай та Лісники 
 

Доповідав: Калакура Т.М. – начальник Бережанського районного 

відділу управління ДСНС  України в області який довів до відома комісії, що на 

виконання  наказу МНС України від 09 жовтня 2006 року № 653 “Про 

затвердження Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у 

мирний час”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2006 

року за № 1180/13054 та вказівки Управління ДСНС України у Тернопільській 

області від 01.06.2018 № 3-3/2503 “Про комплексну перевірку стану готовності 

захисних споруд цивільного захисту” необхідно провести комплексну 

перевірку стану готовності захисних споруд цивільного захисту, які 

знаходяться на території Бережанської міської ради. З цією метою запропанував 

затвердити графік перевірки стану захисних споруд,який додається. 

 



ВИСТУПИВ:  Кисельов С.В. - начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи який зачитав лист першого заступника голови обласної державної 

адміністрації від 11 травня 2018 року № 02-2678/25-22 « Про захисні споруди 

цивільного захисту» в якому надана інформація щодо порядку зняття захисних 

споруд з обліу фонду захисних споруд, та відповідно до пункт 4.1 розділу 4 

наказу МНС України від 09 жовтня 2006 року № 653 “Про затвердження 

Інструкції щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час” 

запропонував включити до складу комісії з перевірки стану захисних споруд 

спеціаліста І категорії з питань цивільного захисту населення відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи Малого С.В. та затвердити її склад.  

 
 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Затвердити графік комплексної перевірки стану готовності захисних 

споруд цивільного захисту. 

4. Затвердити склад комісії з перевірки стану готовності захисних 

споруд цивільного захисту: 

 голова комісії: Панас І.П.– головний інспектор Бережанського РВ У 

ДСНС України в області; 

члени комісії: Дідух В.І– провідний фахівець Бережанського РВ У 

ДСНС України в області; 

Малий С.В. - спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту 

населення відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи.        

3. Один екземпляр актів перевірки стану захисних споруд цивільного 

захисту надати в Бережанську міську раду. 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                              В.Я.МУЗИЧКА  

 

 

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 
 

 

 

 


