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БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

 

 

ПРОТОКОЛ №  2 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 20” 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 - 17 чол., відсутні - 4 чол. (з поважних 

причин). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міської ради для 

проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

Доповідає: Адамович П.П. – перший заступник міського голови. 

 

 

2. Про стан виконання заходів з підготовки органів управління 

цивільного захисту до дій при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у 2020 

році. 

Доповідає: Голова О.М. - начальник Бережанської дільниці регіонального 

офісу водних ресурсів у Тернопільській області;  
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Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління ДСНС  України 

в Тернопільській області; 

 

 

3. Заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам торфовищ та 

сільгоспугідь. 

Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області; 

 

4. Проведення навчання населення правилам пожежної безпеки та 

вжиття заходів запобігання пожежам в населених пунктах та загибелі 

людей на них. 

Доповідає: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області. 
 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міської ради для 

проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

 

Доповідав: Адамович П.П. – перший заступник міського голови, який 

довів до відома комісію про те, що рішенням сесії міської ради від 05 жовтня 

2017 року № 728 «Про затвердження проекту договору про спільну діяльність» 

міська рада підписала з Кур’янівською сільською радою договір про співпрацю 

для досягнення спільної мети щодо приведення діючого несанкціонованого 

сміттєзвалища в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів Кур’янівської сільської 

ради за межами населеного пункту до вимог чинного законодавства України 

зокрема проведення рекультивації сміттєзвалища з подальшою паспортизацією. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Музичка В.Я. – міський голова, голова міської комісії з питань 

техногенно–екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який нагадав комісії 

про те, шо одним із пунктів вищезгаданого договору є об'єднання матеріальних, 

фінансових, технічних, управлінських та інших ресурсів для здійснення 

спільної діяльності спрямованої на покращення стану несанкціонованого 

сміттєзвалища в тому числі не допущення пожеж та проведення рекультивації. 

Музичка В.Я. запропонував виділити з резервного фонду міського 

бюджету 30 тис. грн. для попередження виникнення надзвичайної ситуації 

пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній 

ділянці в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління ДСНС України 

в області, підтвердив інформацію Адамовича П.П. щодо перебігу подій з 

ліквідації пожежі на сміттєзвалищі та запропонував присутнім членам комісії 



підтримати пропозиції щодо виділення коштів приватному підприємцю 

Бернатовичу О.Б. 

 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію першого заступника міського голови Адамовича П.П. 

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 30000,00 грн. (тридцять 

тисяч гривень) фізичній особі – підприємцю Бернатовичу О.Б. для 

попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району, та  проведення земельних 

робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації вказаної 

земельної ділянки. 
 

3. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 

приватним підприємцем Бернатовичем О.Б.  щодо виконання  земельних робіт 

по ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації земельної 

ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської сільської ради (біля с. Павлів). 
 

4. Фізичній особі – підприємцю Бернатовичу О.Б.: 

1) здійснити земельні роботи по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської 

сільської ради (біля с. Павлів). Під час виконання земельних робіт вжити всіх 

заходів щодо запобігання травмування людей; 

2) по закінченню земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Кур’янівської 

сільської ради  надати у міську раду звіт про використання  коштів резервного 

фонду міського бюджету (тридцять тисяч гривень).  
 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи здійснити контроль за 

цільовим використанням коштів та поданням звітності ФОП Бернатович О.Б. в 

міську раду. 
 

СЛУХАЛИ: 
 

2.  Про стан виконання заходів з підготовки органів управління 

цивільного захисту до дій при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у 2020 році. 

Доповідали:  Голова О.М. - начальник Бережанської дільниці регіонального 
офісу водних ресурсів у Тернопільській області, який проінформував міську 

комісію про те, що станом на 20 лютого 2020 року повенева ситуація в межах 



території спостерігається такою, що не загрожує підтопленню територій населених 

пунктів міської ради, а також про справність технічних засобів міської 
спеціалізованої протипаводкової служби, які можуть бути задіяні для виконання 

протипаводкових робіт та наявність матеріального резерву. 

Довідка додається. 
Калакура Т.М. - начальник районного відділу Управління ДСНС України в 

Тернопільській області, який проінформував міську комісію про наявність та 
справність техніки і засобів що можуть бути задіяні при виконанні заходів із 

запобігання виникненню чи ліквідації наслідків підтоплення територій населених 

пунктів Бережанської міської ради. 
 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформація доповідачів взяти до відома. 

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

1) здійснювати моніторинг гідрологічної обстановки в басейні річки Золота 

Липа, особливо в місцях, де існує загроза підтоплення. 
                                              Термін виконання: в період підготовки та під 

                                                                                час пропуску паводку 

2) через засоби масової інформації довести до населення необхідні 

рекомендації щодо правил безпечної поведінки на воді у зимово-весняний період 

та при ускладненні паводкової обстановки; 
                                                Термін виконання: постійно; 

3) відпрацювати систему своєчасного інформування населення про загрозу 

підтоплення населених пунктів, руйнування мостів, гідроелектростанцій, гребель, 
дамб, інших гідротехнічних та водозахисних споруд; 

                                                 Термін виконання: до 12 березня 2020 року 
 

3. Керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств 

організацій та установ, що розташовані в межах населених пунктів 

Бережанської міської ради: 

1) забезпечити організацію подальшого виконання та контроль за виконанням 

Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації, пов’язаних з 
пропуском льодоходу, повені та дощових паводків на території Бережанської 

міської ради у 2020 році (далі-Плану)  
                                                  Термін виконання: протягом року 

2) організувати, виконання заходів з очищення зливових каналізаційних та 

дренажних систем, водовідвідних та меліоративних каналів, русл малих річок, 
водопропускних споруд під автомобільними мостами та дорогами для 

забезпечення водовідведення  
                                              Термін виконання: протягом лютого - квітня 

                                                                                     2020 року 

3) забезпечити реагування на всі випадки підтоплень із залученням 
необхідних сил і засобів для рятування людей, надання допомоги постраждалим, 

недопущення зростання масштабів надзвичайних ситуацій і мінімізації збитків від 

них у період пропуску паводків  
                                               Термін виконання: в період підготовки та під 



                                                                                     час пропуску паводку 

 

 

4) підготувати до застосування та забезпечити утримання в постійній 

готовності наявну інженерну та спеціальну техніку, плавзасоби, мобільне насосне 
обладнання, автономні джерела електроживлення та пункти життєзабезпечення 

населення і особового складу аварійно-рятувальних підрозділів. 
                                                     Термін виконання: в період льодоходу 

                                                                                       повені та паводків 

 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 
мобілізаційної роботи міської ради та начальника Бережанської дільниці 

регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області, доручивши їм 
інформувати управління з питань цивільного захисту населення обласної 

державної адміністрації та регіональний офіс водних ресурсів у Тернопільській 

області (відповідно до компетенції та визначених функцій). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

3. Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам 

торфовищ та сільгоспугідь. 

Доповідав: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області поінформував членів комісії про стан 

заходів щодо забезпечення протидії масовим пожежам торфовищ та 

сільгоспугідь та доповів про роботу, яка проводиться  Районним відділом 
Управління ДСНС України в Тернопільській області щодо запобігання 
виникненню пожеж в природних екосистемах та території Бережанської ОТГ 

(довідка додається) та запропонував проект рішення. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області полковника служби цивільного захисту Тараса 

КАЛАКУРИ взяти до відома. 
2. Рекомендувати Бережанській міській раді відповідним нормативно-

правовим актом заборонити спалювання сухої трави і залишків рослинності на 
сільгоспугіддях, вздовж доріг, на територіях приватних садиб та очерету на 
водоймах; 

3. Відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи Бережанської міської ради, Бережанському 

РВ У ДСНС України у Тернопільській області та Бережанському ВП ГУНП в 

Тернопільській області протягом квітня-травня 2020 року провести 

роз’яснювальну роботу з землекористувачами та громадянами які випасають 

свійські тварини, щодо категоричної заборони спалювання сухої трави на 

території покладів торфу. 
 



СЛУХАЛИ: 

 

4. Проведення навчання населення правилам пожежної безпеки та 

вжиття заходів запобігання пожежам в населених пунктах та загибелі 

людей на них. 

Доповідав: Калакура Т.М. – начальник районного відділу управління 

ДСНС  України в Тернопільській області, який проаналізував пожежі, які 

сталися в 2019 році, поінформував про основні причини виникнення пожеж 

(текст доповіді додається) та запропонував проект рішення. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області полковника служби цивільного захисту Тараса 

КАЛАКУРИ взяти до відома. 

2. Підприємствам, установам та організаціям, Бережанській міській 

територіальній громаді спільно з Бережанським РВ У ДСНС України у 

Тернопільській області розробити власні заходи з покращення протипожежного 

стану об’єктів і населених пунктів та зниження ймовірного ризику загибелі та 

травмування людей на пожежах. 

3. Бережанській міській ОТГ на території населених пунктів міської ОТГ 

передбачити розміщення агітаційних порадників щодо дотримання правил 

пожежної безпеки з подальшим їх оновленням; 

4. Відділу цивільного захисту та мобілізаційної роботи Бережанської 

міської ради, Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Бережанської міської ради, Бережанському РВ У ДСНС 

України у Тернопільській області, Бережанському ВП ГУНП в Тернопільській 

області у липні 2020 року спільно з Навчально-консультаційним пунктом НМЦ 

ЦЗ Тернопільської області провести навчання з соціально незахищеними 

верствами населення (одинокими та перестарілими) в населених пунктах 

Бережанської міської ОТГ, щодо недопущення виникнення пожеж в житловому 

секторі. 

 

 

 

 

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 


