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ПРОТОКОЛ №  13 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “13” жовтня  2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – Бережанський міський голова,  голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій міської ради. 

       Секретар: Сергій Малий – спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 23 чол., відсутні – 2 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти молоді та спорту міської 

ради; 

Анатолій Байко – начальник Бережанського теплорайону. 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 1. Про початок опалювального сезону 2021/2022 року на території 

Бережанської МТГ. 

 

1.СЛУХАЛИ : 
Доповідав: Ростислав Бортник – міський голова поінформував про 

підвищення тарифів на теплоносії у звязку з чим було проведено апаратну 

нараду на яку було запрошено Анатолія Байко – начальника Бережанського 

теплорайону на якій було розроблено проект рішення. 

 

В результаті обговорення комісія ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Рекомендувати розпочати опалювальний сезон 2021/2022 року на 

території Бережанської МТГ з 15.10.2021 року. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту та відділу культури, туризму та релігій 

(мистецькі школи) міської ради: 

- перенести канікули з 23.10.21 року на 16.10.2021 року; 
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- прийняти на роботу кочегарів  не пізніше 22.10.2021 року. 

4. Начальнику Бережанському теплорайону: 

- забезпечити подачу теплоносія в установи не пізніше 18.10.2021 року; 

- на період канікул обмежити подачу теплоносіїв у закладах відділу освіти, 

молоді та спорту та відділу культури, туризму та релігій (мистецькі школи) 

міської ради; 

- забезпечити подачу теплоносія в заклади відділу освіти молоді та спорту 

та відділу культури, туризму та релігій (мистецькі школи) міської ради з 

20:00год. 24.10.2021 року. 

5. Бюджетним установам, а саме КНП «Бережанській центральній міській 

лікарні» оптимізувати процес опалення та забезпечити щоденний контроль за 

використанням теплової енергії. 

 

 

Голосували: 

«За» - 23 чол;               

«Проти» - 0 чол;            

«Утрималося» - 0 чол.  

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                   Ростислав БОРТНИК  

 

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                     Сергій МАЛИЙ 
 


