
 
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 №  5 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 1 ” серпня 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. 

Запрошені: 

Богданець Б.Л. – В.о. директора МКП «Добробут». 

 

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

поважних причин). 

 

 

СЛУХАЛИ 

 

1. Про виділення коштів для проведення робіт по відновленню 

постачання питної води по вулицях Корольова, Золочівська. 

 
 Доповідав: Богданець Б.Л. – В.о. директора МКП «Добробут» 

поінформував, що комісія в складі голови комісії Богданця Б.Л. – головного 

інженера, Урди Р.П. – техніка-електрика, Кінаша М.В. – оператора очисних 

споруд провела обстеження стану електрообладнання в приміщенні 

електрощитової на артсвердловині по вул. Корольова. При обстеженні 

виявлено, що внаслідок грозового розряду 31 липня 2018 року було                                  



пошкоджено  частотний перетворювач «Данфос». Комісія прийшла до 

висновку, що частотний перетворювач потребує заміни. 

 

 

ВИСТУПИВ: 

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

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

повідомив що згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 

року № 368 "Про затвердження Порядку класифікацій надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями" порушення нормальних 

умов життєдіяльності від 100 до 1000 осіб на тривалий час (більш як на 3 доби) 

класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня. Поінформував, що на 

вулицях Корольова та Золочівська мешкає близько 700 громадян. Запропонував 

з метою недопущення  виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня 
виділити з резервного фонду міського бюджету кошти в сумі 47640.0 грн. для 

проведення заходів по відновленню постачання питної води по вулицях 

Корольова та Золочівська. 

 
 
Адамович П.П. - перший заступник міського голови м. Бережани, 

перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій підтримав Кисельова С.В. та зачитав проект 

рішення. 

 

 
 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1.Звернення МКП «Добробут» прийняти до відома. 

2.Рекомендувати міському голові терміново скликати засідання 

виконавчого комітету міської ради для розгляду питання про виділення коштів 

з резервного фонду міського бюджету для проведення заходів по відновленню 

постачання питної води по вулицях Корольова та Золочівська в м. Бережани. 

3. Доручити сектору економіки міської ради до 10.00 год 02.08.2018 року 

підготувати та подати на розгляд виконавчого комітету проект рішення щодо 

виділення з резервного фонду міського бюджету коштів в сумі 47640,00 

грн.(сорок сім тисяч шістсот сорок гривень) для проведення заходів по 

відновленню постачання питної води по вулицях Корольова та Золочівська в м. 

Бережани. 

4. МКП «Добробут»  

- організувати підключення водопостачання в аварійному режимі для 

набору запасів питної води мешканцями вулиць Корольова та Золочівська. 

- розробити графік подачі води та доведести його до населення. 



- у випадку несправності насосного обладнання бути у готовності для 

забезпечення питною водою населення із застосуванням наявних автоцистерн. 

 

 
 
 
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 

 


