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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ №  1 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 4” лютого  2020 року                                                            м. Бережани 

 
Головує: Володимир Музичка – міський голова м. Бережани, голова міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар комісії: Сергій Малий – 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). 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 

 Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для 

видалення аварійно небезпечних дерев на території Бережанської міської ради. 

Доповідав: Халупник З.О – начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури міської ради доповів, що на території 
Бережанської міської ради знаходиться 40 аварійно-небезпечних дерев, а саме: 

- вул. Садова                               - 3 дерева 
- вул. Крута                                 - 4 дерева 

- вул. С. Бандери                        - 4 дерева 

- вул. Героїв Майдану                - 2 дерева 
- вул. Раївська                             - 2 дерева 

- вул. Лепких                               - 10 дерев 

- вул. Лесі Українки                   - 16 дерев 
- вул. Тернопільська                   - 6 дерев  
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- вул. Збіжева                              - 3 дерева 

- вул. С. Стрільців 28 «а»           - 5 дерев 
та запропонував виділити кошти з резервного фонду міського бюджету для 

видалення аварійно-небезпечних дерев. 

 
ВИСТУПИЛИ: Тарас Калакура – начальник районного відділу управління 

ДСНС України в Тернопільській  області, який підтримав пропозиції  начальника 
відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури. 

 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника відділу житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури міської ради прийняти до відома. 
2. Доручити фінансовому управлінню та сектору економіки міської ради 

розглянути дане рішення комісії та підготувати на розгляд на черговому засіданні 

виконавчого комітету міської ради проект рішення щодо виділення з резервного 
фонду міського бюджету коштів в сумі 50000,00 грн. (п’ятдесят тисяч гривень) 

Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» для проведення 
заходів з видалення аварійно-небезпечних дерев на території  Бережанської міської 

ради. 

3. Бережанському міському комунальному підприємству «Господар» провести 
роботи з видалення аварійно-небезпечних дерев на території Бережанської міської 

ради, про що скласти акт проведених робіт та не пізніше одного тижня по 
закінченню виконання робіт в повному обсязі надати його в Бережанську міську 

раду.   

4. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів Бережанським міським комунальним 

підприємством «Господар». 

 
 
 
 
Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                Володимир МУЗИЧКА 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                              Сергій МАЛИЙ 

 


