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ПРОТОКОЛ №  14 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “27” 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 - 18 чол., відсутні – 7 чол. (з поважних 
причин). 

Запрошені: 
Віктор Цапок - директор комунального некомерційного підприємства 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
Бережанської міської ради. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 1. Про стан епідемічної, ситуації спричиненої гострою респiраторною 
хворобою COVID-19 на території Бережанської міської територіальної 
громади.  

Доповідачі: Василь Вридник – директор КНП «Бережанська центральна  
міська лікарня Бережанської міської ради»; Віктор Цапок - директор КНП 
«Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бережанської 
міської ради. 

 

2. Про впорядкування русла річки Золота Липа. 
Доповідає: Володимир Урдейчук – заступник міського голови. 

3. Про стан та заходи щодо підготовки органів управління цивільного 
захисту до дій в осінньо-зимовий період 2021/2022 року. 

Доповідають: Богдан Патра – начальник ДПРЧ-7 Головного Управління 
ДСНС України у Тернопільській області; Петро Буркевич - інженер 

Бережанської дільниці регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській 
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області; Михайло Хомецький - директор Бережанського міського комунального 
підприємства «Господар».  

 

4. Про ситуацію, пов’язану з відсутністю договорів на постачання 
природного газу в заклади відділу культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради. 
 

 

1.СЛУХАЛИ: 
 
Василь Вридник – директор комунального некомерційного підприємства 
«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради» повідомив 
про відновлення прийому хворих на COVID-19, про кількість хворих на 
коронавірусну хворобу COVID-19, які перебувають у лікарні, завантаженість 
ліжок, а також повідомив про хід вакцинації медичних працівників. 
 

Віктор Цапок - директор комунального некомерційного підприємства 
«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
Бережанської міської ради поінформував про роботу пунктів щеплення та 
наголосив на необхідності проведення щеплення проти COVID-19. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 
респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 
територіальної громади взяти до відома. 

2. Взяти до уваги інформацію про те, що відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та у відповідності до 
Протоколу від 20.10.2021 року №13 позачергового засідання регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій при 

Тернопільської обласній державній адміністрації встановлено наступні 
обмеження: 

заборона функціонування, у випадку відсутності підтверджуючих 
документів у 100 % працюючого персоналу закладу про здійснення 
вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або негативного результату 
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке 
проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення антигена 
корона вірусу        SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до 
здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про 
наявність протипоказань до вакцинування; 

з 00:00 год. 21 жовтня 2021 року - заклади працюватимуть за умови 
наявності підтверджуючих документів у 100 % працюючого персоналу та 



відвідувачів закладу про здійснення вакцинації (жовтий або зелений 
сертифікат) або негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції, яке проведене не більш як за 72 години, або 
експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 
проведене не більш як за 48 годин до здійснення заходу (відвідування закладу), 
або документ від лікаря про наявність протипоказань до вакцинування: 

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо). 
Заклади працюють за умови заповненості не більше 50%, не більше 4 людей за 
одним столом, відстань між столами 1,5 м; 

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у торговельних точках, що здійснюють реалізацію 
продуктів харчування, предметів гігієни, першої необхідності, аптек, які 
знаходяться в приміщенні ТРЦ. Заклади працюють за умови одночасного 
перебування відвідувачів в кількості, що не перевищує 1 людина на 10 м.кв 
площі закладу (в основу розрахунку не беруться площа приміщень, які не 
використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. 
Заклад працює за умови наявності у відвідувачів підтверджуючих документів 
про здійснення вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або негативного 
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, 
яке проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до 
здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про 
наявність протипоказань до вакцинування; 

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. 
Заклади працюють за умови одночасного перебування відвідувачів в кількості, 
що не перевищує 1 людина на 10 м.кв площі закладу (в основу розрахунку не 
беруться площа приміщень, які не використовуються в обслуговуванні 
відвідувачів), та за умови наявності у відвідувачів підтверджуючих документів 
про здійснення вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або негативного 
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, 
яке проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до 
здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про 
наявність протипоказань до вакцинування; 

 

5) приймання відвідувачів закладів культури, крім роботи авто концертів, 
автокінотеатрів, історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, 
пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та 
відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального 
майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час 
знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, 



засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Заклади 
працюють за умови заповненості не більше 50%, або 1 людина на 10 м.кв площі 
закладу (в основу розрахунку не беруться площа приміщень, які не 
використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

6) приймання відвідувачів геріатричних закладів здійснюється за умови 
наявності у відвідувачів підтверджуючих документів про здійснення 
вакцинації (жовтий або зелений сертифікат) або негативного результату 
тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке 
проведене не більш як за 72 години, або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 48 годин до 
здійснення заходу (відвідування закладу), або документ від лікаря про 
наявність протипоказань до вакцинування; 

7) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, 
крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. Заклади 
працюють за умови заповненості не більше 50% та не більше 1 людини на 10 
м.кв площі закладу (в основу розрахунку не береться площа приміщень, які не 
використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

8) діяльність ринків, крім продовольчих. Ринки працюють за умови 
одночасного перебування відвідувачів в кількості, що не перевищує 1 людина 
на 10 м.кв площі ринку (в основу розрахунку не береться площа, яка не 
використовуються в обслуговуванні відвідувачів); 

9) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення; 

     10) проведення масових заходів, окрім тих де учасники матимуть 
підтвердження про отримання повного курсу вакцинації або негативного 
результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 
проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, але в будь - якому 
випадку захід за участю не більше 50 осіб. 

3. Відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області, Бережанському управлінню Держпродспоживслужби в 
межах компетенції посилити контроль за дотриманням громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями (різних форм власності), 
транспортними підприємствами (ТДВ «Бережаниавтотранс») протиепідемічних 
заходів визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 
р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2». 

4. КНП «Бережанська центральна  міська лікарня Бережанської міської 
ради та КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 
Бережанської міської ради проводити роз’яснювальну роботу серед населення 
територіальних громад щодо доцільності проведення вакцинації проти COVID-

19. 



5. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради 
забезпечити координацію діяльності щодо дотримання встановлених обмежень 
на території сільських населених пунктів в межах старостинських округів. 

6.   Рекомендувати робочій групі для контролю з дотримання 
протиепідемічних вимог Бережанської міської ради забезпечити проведення 
обстеження суб’єктів підприємницької діяльності на предмет дотримання вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 (зі змінами 
та доповненнями) та вносити пропозиції щодо заборони діяльності суб’єктів 
господарювання, які обслуговують відвідувачів, у разі недотримання ними 
чинних карантинних обмежень. 

 

Голосували: 
«За» -18 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

2.СЛУХАЛИ: 
 

Ростислав Бортник – міський голова поінформував про те, що при огляді мосту 
на річці Золота Липа (біля АЗК «WOG») у руслі річки виявлено великі повалені 
дерева, які перешкоджають нормальному сходу води та запропонував проект 
рішення. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію взяти до відома. 
2. МПП «Люкс» невідкладно вжити заходів з розчистки русла річки Золота 

Липа (нижнього б’єфу), а саме видалення аварійно-небезпечних дерев, 
поглиблення русла та забезпечення можливості скиду води у період паводку. 

Голосували: 
«За» -18 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

3.СЛУХАЛИ: 
Богдан Патра – начальник ДПРЧ-7 Головного Управління ДСНС України 

у Тернопільській області проінформував  про здійснені заходи із підготовки до 
роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року та про наявність техніки та 
засобів для роботи у складних умовах осінньо-зимового періоду. Також 
повідомив про низьку забезпеченість паливно-мастильними матеріалами. 

Петро Буркевич - інженер Бережанської дільниці РОВР у Тернопільській 
області, який доповів, що  Бережанська дільниця регіонального офісу водних 
ресурсів до дій в осінньо-зимовий період в основному готова. 

Станом на 20 жовтня 2021 року для ліквідації надзвичайної ситуації 
знаходиться 1 бульдозер ДЗ-42 на базі трактора ДТ-75, екскаватор «Борекс», 
автомобіль «Волгар» для перевозки людей, створено аварійні бригади 
робітників. 



Михайло Хомецький - директор МКП «Господар» доповів про те, що 
комунальне господарство до дій в осінньо-зимовий період в основному готове. 
Поінформував про наявність техніки та засобів для роботи у складних умовах 
осінньо-зимового періоду, кількість сипучих протиожеледних матеріалів та про 
10-денний запас паливно-мастильних матеріалів. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру і забезпечення пожежної 
безпеки в осінньо-зимовий період 2021/2022 року (далі – План заходів), що 
додається. 
        2. 2 державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління 
ДСНС України у Тернопільській області, Відділу поліції №1 (м. Бережани) 
РУП ГУ Національної поліції в Тернопільській області, МКП «Господар», 
Бережанському УЕГГ ПАТ «Тернопільгаз», Бережанському РЕМ ВАТ 
«Тернопільобленерго»: 
      -   уточнити та подати  розрахунок сил і засобів для спільного виконання 
завдань із ліквідації надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 
2021/2022 років у Відділ з питань ЦЗ Бережанської міської ради; 

3. Міському комунальному підприємству "Господар": 
1) належно підготувати снігоочисну техніку до роботи в осінньо-зимовий 

період, створити необхідний запас паливно-мастильних матеріалів, 
протибуксуючої піщано-соляної суміші; 

2) забезпечити підготовку та повну готовність аварійно-ремонтних 
бригад, бригад по розчищенню снігових мас;  

3) утворити запаси пально-мастильних матеріалів;  
4) організувати взаємодію з міськими службами цивільного захисту, 

районним відділом УДСНС України в області, Бережанською дільницею РОВР 
у Тернопільській області щодо залучення снігоочисної та спеціальної техніки 
та техніки підвищеної прохідності для здійснення снігоочисних робіт; 

    5) укласти угоди з підприємствами, організаціями, установами незалежно 
від форм власності щодо залучення снігоочисної, снігоприбиральної техніки та 
механізмів, сил та засобів для забезпечення проїзду по дорогах місцевого 
значення. 

4. 2 державному пожежно-рятувальному загону Головного Управління 
ДСНС України у Тернопільській області:  
     - надавати допомогу громадянам, що потрапили у надзвичайну ситуацію 

мобільним пунктом обігріву на базі ЗІЛ -130 (кунг) при ускладненні погодних 
умов в осінньо-зимовий період 2021/2022 років;  

- при погіршенні погодних умов чи виникненні надзвичайної ситуації на 
території міської ради розгорнути мобільний пункт обігріву (палатку) 

 



- термін протягом осінньо-зимового 
періоду 2021/2022 років при 
ускладненні погодних умов; 

 

 

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами, мобілізаційної роботи: 

1) проводити постійний моніторинг розвитку подій та інформування 
керівного складу міської ради щодо загрози виникнення надзвичайних ситуацій 
при погіршені погодних умов зимового періоду 202/2022 року; 

2) забезпечити своєчасне інформування підприємств, установ, організацій та 
населення про ускладнення гідрометеорологічної обстановки, прогноз її розвитку 
та порядок дій при виникненні надзвичайних ситуацій; 

3) вжити заходів щодо посилення нагляду та контролю за об'єктами щодо їх 
готовності під час можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ускладненням 
погодних умов. 

4) - здійснювати контроль за підтриманням необхідної кількості палива у 
матеріальному резерві міської ради протягом осінньо-зимового періоду 
2020/2021 років для здійснення невідкладних заходів по ліквідації 
надзвичайних ситуацій 

– термін протягом осінньо-зимового періоду. 
 

6. Метеостанції м. Бережани Тернопільського ЦГМ:  
      - щоденно здійснювати моніторинг погодних умов на території міської 

територіальної громади, про їх погіршення  інформувати відділ з питань ЦЗ 
Бережанської міської ради  

- термін протягом осінньо-зимового 
періоду 2021/2022 років; 

 

7. Відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області:  

      - при ускладненні погодних умов в осінньо-зимовий період 2021/2022 

забороняти рух великогабаритного транспорту, що може спричинити затор на 
автодорозі державного значення М-30  

- термін протягом осінньо-зимового 
періоду 2021/2022 років; 

8. Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту:    
- забезпечити готовність служб до виконання завдань за призначенням та 

забезпечити дотримання порядку взаємодії оперативних чергових, 
диспетчерських служб щодо надання інформації про загрозу чи виникнення 
надзвичайної ситуації ( події ),  особливо протягом осінньо – зимового періоду 
2021/2022 років  



– термін протягом осінньо-зимового 
періоду та надалі постійно. 

Голосували: 
«За» - 18чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

4.СЛУХАЛИ: 
 

Ростислав Бортник – міський голова поінформував про те, у зв’язку із 
зростанням тарифів на блакитне паливо відсутні договори на постачання 
природного газу в заклади відділу культури, туризму та релігій Бережанської 
міської ради. 

Роман Катериняк – начальник відділу обліку Бережанського УЕГГ ПАТ 
«Тернопільгаз» повідомив, що постановою Кабінету Міністрів України від 30 
вересня 2015 р. № 809 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з 
визначення постачальника “останньої надії” (зі змінами від 25 жовтня 2021 р. 
№ 1102) забезпечено безперервне постачання природного газу постачальником 
“останньої надії”. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію прийняти до відома. 
 

Голосували: 
«За» - 18 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 

 
 



Затверджено на засіданні міської 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 
Протокол № 14 

від  “27” жовтня  2021 року 

 

Міський голова     м. Бережани –голова 
міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій 

Ростислав БОРТНИК 

  “ 27” жовтня  2021 року 

 

ПЛАН  
заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру і пожежної безпеки  
в осінньо-зимовий період 2021-2022 року 

Основні завдання плану:  
 

- забезпечення готовності та здійснення координації дій міських органів управління цивільного захисту, установ та 
організацій, що розташовані на території Бережанської міської територіальної громади щодо запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій, у тому числі пожежам, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру під час несприятливих погодних умов 
осінньо-зимового періоду 2021-2022 року; 

- забезпечення державного контролю за станом готовності Бережанської ланки міської територіальної громади єдиної 
державної системи цивільного захисту під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2021-2022 року. 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

1 Із врахуванням попередніх оцінок, пов’язаних з погіршенням 
погодних умов (сильний вітер, сильні морози, снігопади, 
налипання снігу, снігові замети, хуртовини тощо), визначити 
об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, 
енергетики, зв’язку, ділянки автомобільних доріг та інші 
об’єкти господарювання, які можуть зазнати негативного 
впливу природних явищ осінньо-зимового періоду 

Відділ з питань цивільного захисту 
населення, взаємодії з правоохоронними 
органами, мобілізаційної роботи (далі 
відділ з цивільного захисту), 2 

державний пожежно-рятувальний загін 
Головного Управління Державної 
служби України з надзвичайних 
ситуацій у Тернопільській області (далі 
– 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області), 
міські служби цивільного захисту (далі – 

міські служби ЦЗ), організації та 
установи 

До 10.11.2021 

2 Уточнити оперативні плани спільних дій, спрямованих на 
локалізацію аварій у системах тепло-, електро-, газо- і 
водопостачання та водовідведення і розрахунки сил та 
засобів, порядок взаємодій виконавчого комітету із службами 
ЦЗ, на випадок несприятливих погодних умов, з визначенням 
відповідальних осіб 

Відділ з цивільного захисту, 2 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України в області,  міські служби 
ЦЗ, організації та установи, керівники 
потенційно небезпечних об’єктів 

До 10.11.2021 

3 Забезпечити цілодобову належну міжвідомчу координацію і 
взаємодію структурних підрозділів міської ради, установ, 
місцевих органів виконавчої влади з питань подолання та 
протидії негативним наслідкам спричиненим надзвичайними 
подіями (обмеженням електро-, тепло-, газопостачання, 
сильними поривами вітру, хуртовинами та морозами) в  
осінньо-зимовий період. 

Створити оперативні штаби з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та оперативні групи для 

Відділи з питань цивільного захисту, 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури міської 
ради, 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 
області, служби ЦЗ, установи, 
організації, заклади, суб’єкти 

Постійно 

 

 

 

 

 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

безпосереднього керівництва роботами, розробити регламент 
їх роботи. У разі необхідності забезпечити роботу штабів в 
цілодобовому режимі 

господарювання незалежно від форм 
власності 

До 10.11.2021 

4 Провести перевірки готовності до роботи в осінньо-зимовий 
період 2021-2022 року об’єктів житлово-комунального 
господарства, енергетики, транспорту, медичних і навчальних 
закладів та інших об’єктів економіки незалежно від форм 
власності 

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, 
установи, організації, заклади, суб’єкти 
господарювання незалежно від форм 
власності 

До 20.11.2021 

В межах 
компетенції 2 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України 
в області  

5 При необхідності укласти угоди щодо виділення додаткових 
сил і засобів для проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт при загрозі і виникненні надзвичайних 
ситуацій в осінньо-зимовий період. Організувати взаємодію зі 
службами цивільного захисту, 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 
області та  відділами поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП ГУ Національної поліції В 
Тернопількій області, військовими частинами,  міжрайонним 
управлінням водного господарства, підприємствами 
агропромислового комплексу та іншими структурами. 

Вирішити питання щодо додаткового залучення спеціальної 
техніки підвищеної прохідності у важкодоступні місця. 

    Передбачити залучення до ліквідації наслідків, спричинених 
негодою, наявних сил та технічних засобів підрозділів 
Збройних сил України, інших військових формувань, районного 
відділу Управління ДСНС України у Тернопільській області та 
Відділу поліції Управління Національної поліції України в 

Відділ з питань цивільного захисту, 2 

ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, 
перший відділ Тернопільського 
районного центру комплектування та 
соціальної підтримки, Бережанський 
РЕМ ВАТ „Терно-пільобленерго”, 
Бережанське УЕГГ ПАТ 
„Тернопільгаз”, Бережанська дільниця 
РОВР в Тернопільській області, 
керівники потенційно небезпечних 
об’єктів, суб’єкти господарювання 
незалежно від форм власності 

До 30.11.2021 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

Тернопільській області, міжрайонного управління водного 
господарства, підприємств агропромислового комплексу 
району та інших 

6 Здійснювати оперативне і достовірне інформування 
населення про погодні умови, про заходи які вживаються для 
нормалізації ситуації, а також про правила безпечної 
поведінки під час можливих надзвичайних подій, пов’язаних 
з ускладненням погодних умов. Оперативно інформувати про 
ускладнення учасників дорожнього руху через засоби масової 
інформації (радіомовлення, мережу Інтернет) 

Відділи з питань цивільного захисту, 

житлово-комунального господарства 
містобудування та архітектури, 2 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України в області, Бережанська 
метеостанція, Лінійна дільниця №1 
комбінованого центру 
телекомунікаційних послуг № 142 
Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком», 
навчально-консультаційний пункт НМЦ  
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності 

Постійно, при 
ускладненні  
погодних умов 

7 Забезпечити підготовку та повну готовність аварійно-
ремонтних бригад, спеціалізованої прибиральної техніки, 
бригад по розчищенню снігових мас, бурульок із дахів, 
утворити запаси посипочного матеріалу та палива, підготовку 
інженерних мереж зливних колекторів в населених пунктах 
області 

Служби цивільного захисту, організації 
та установи, установи, організації, 
заклади, суб’єкти господарювання 
незалежно від форм власності 

Протягом осінньо- 

зимового періоду 

8 Провести підготовку автономних джерел 
електропостачання, пересувних пунктів обігріву та польових 
кухонь 

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, 
військові частини Бережанського 
гарнізону 

До 20.11.2021 
 

9 Підготовка пересувних пунктів речового та продовольчого 
забезпечення, обігріву, польових кухонь для забезпечення 

2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, 
КНП «Бережанська ЦМЛ», районне 
споживче товариство 

До 20.11.2021 
 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій, створення 
необхідних запасів для їх функціонування 

10 Забезпечити надання необхідної медичної допомоги особам, 
які постраждали від наслідків надзвичайних подій, 
невідкладне розгортання пунктів обігріву та забезпечення 
гарячим харчуванням. 
 

КНП «Бережанська ЦМЛ», відділ з 
питань цивільного захисту, 2 ДПРЗ ГУ 
ДСНС України в області, медичні 
заклади міста, організація Товариства 
Червоного Хреста України 

Протягом осінньо-
зимового періоду 
2021-2022 року  

11 Поповнення  запасів пально-мастильних та сипучих 
матеріалів для посипки доріг 

Відділи з питань цивільного захисту 
житлово-комунального господарства 
містобудування та архітектури,  МКП 
«Господар», суб’єкти господарювання 
незалежно від форм власності 

Постійно, 
відповідно до 
номенклатури 

12 Укласти угоди з підприємствами, організаціями, установами 
незалежно від форм власності щодо залучення снігоочисної, 
снігоприбиральної,    посипочної техніки та механізмів, сил та 
засобів для забезпечення проїзду по дорогах місцевого 
значення 

Відділ з питань цивільного захисту, 
МКП «Господар», суб’єкти 
господарювання незалежно від форм 
власності 

До 20.11.2021 

 

13 Забезпечити безпечний рух автомобільного транспорту у 
разі снігопадів, сильних снігових заметів, ожеледиці тощо, 
здійснювати регулювання автомобільного руху для 
безперешкодної роботи снігоприбиральної та спеціальної 
техніки і попередження утворення транспортних заторів на 
дорогах. 

Перевіряти технічний стан та підготовку автомобільного 
транспорту усіх форм власності, які виконують пасажирські 
перевезення в осінньо-зимовий період. 

Відділ поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП ГУ Національної 
поліції В Тернопількій області,  ТДВ 
«Бережаниавтотранс»,виконавчий 
комітет міської ради 

Протягом осінньо- 

зимового періоду 

 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

Визначити місця для стоянки автомобільної техніки при 
несприятливих погодних умовах 

14 Оперативно інформувати учасників дорожнього руху, 
асоціації автомобільних перевізників та автобусні станції про 
виникнення небезпечних умов на ділянках автомобільних 
доріг загального користування, обмеження або заборону руху. 

Своєчасно вводити тимчасові обмеження на виїзд з 
населених пунктів, у першу чергу пасажирських автобусів і 
великогабаритного вантажного транспорту 

Відділ поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП ГУ Національної 
поліції В Тернопількій області 

Протягом осінньо- 

зимового періоду 

 

15 Забезпечити утримання в постійній готовності дорожньої і 
спеціальної інженерної техніки, відомчих дизельних 
генераторів, обладнання та інвентаря до дій в умовах сильних 
морозів, снігопадів, налипання снігу тощо. 

Уточнити перелік придатних до застосування пересувних 
джерел електропостачання (дизель-генератори, відомчі 
електростанції). 

Забезпечити оперативне залучення автономних джерел 
електропостачання у випадку відключення електроенергії від 
найбільш уразливих категорій споживачів (лікарні, дитсадки, 
школи) 

Служби цивільного захисту, установи, 
організації, заклади, суб’єкти 
господарювання незалежно від форм 
власності 

Протягом осінньо- 

зимового періоду 

 

 

16 Організувати спільно із представниками депутатського корпусу 
відпрацювання населених пунктів щодо профілактики 
виникнення пожеж із залученням всіх необхідних служб. Під 
час проведення профілактичних рейдових заходів у приватному 
житловому секторі особливу увагу приділити категоріям 
малозахищених громадян (самотнім пристарілим особам, 
інвалідам, багатодітним, малозабезпеченим, не благодійним 

Виконавчий комітет міської ради, відділ 
житлово-комунального господарства, 
містобудування та  архітектури, 
Бережанське УЕГГ ПАТ 
„Тернопільгаз”, 2 ДПРЗ ГУ ДСНС 
України в області 

До 20.11.2021 

 

 

До початку  
опалювального 
сезону 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

сім’ям і громадянам, які потребують соціальної підтримки). 
Також звертати увагу на найбільш поширені причини пожеж у 
житловому секторі та організаційні заходи щодо попередження 
виникнення пожеж через згадані причини. 

 

17 Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи 
водозаборів господарсько-питного призначення, 
водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової 
каналізації в умовах можливого замерзання, розмерзання, 
тріщин, пробоїв тощо. 

Проведення з представниками  2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в 
області перевірок зовнішнього водопостачання, пожежних 
гідрантів з пуском води 

Відділ житлово-комунального 
господарства, містобудування та  
архітектури,  2 ДПРЗ ГУ ДСНС України 
в області 
 

До 20.11.2021 

 

 

 

18 В періоди сильного зниження температури організувати 
патрулювання вулиць населених пунктів з метою виявлення 
людей, що потерпають від переохолодження та доставки їх 
для надання допомоги до медичних закладів та пунктів 
обігріву 

Відділ поліції №1 (м. Бережани) 
Тернопільського РУП ГУ Національної 
поліції В Тернопількій області 

В період значного  
пониження 
температури 
повітря 

19 Провести в дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах 
батьківські збори, зустрічі з фахівцями цивільного захисту 2 

ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, навчально - 

косультаційного пункту навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області,  
конкурси, вікторини з навчання дітей основам безпечної 
життєдіяльності в осінньо-зимовий період 

Відділ освіти, молоді та спорту, 2 ДПРЗ 
ГУ ДСНС України в області, навчально - 
косультаційний пункт навчально-

методичного центру цивільного захисту 
та безпеки життєдіяльності області 
 

надалі – постійно 



№ 
з/п 

Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання 

20 Організувати через ЗМІ інформування населення про 
основні причини виникнення надзвичайних ситуацій різного 
виду з метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, 
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, 
попередження травмування і загибелі людей в осінньо-
зимовий період. 

Організувати виготовлення і розповсюдження агітаційних 
матеріалів про поведінку населення та знаків попередження в 
осінь-зимовий період 

Відділ з питань цивільного захисту, 2 

ДПРЗ ГУ ДСНС України в області, 
навчально - консультаційний пункт 
навчально-методичного центру 
цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності  

Постійно 

 

 

 

 

 

21 Надання необхідної медичної допомоги та охоплення 
соціальним піклуванням осіб похилого віку, інвалідів та 
інших громадян які постраждали від наслідків надзвичайних 
подій і належать до соціально вразливих верств населення. 

Виконавчий комітет міської ради, 
Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) , організація Товариства 
Червоного Хреста України 

До початку  
опалювального  
сезону,  
надалі – постійно 

22 Забезпечувати вжиття невідкладних заходів щодо 
відновлення електро.- та газо.- постачання населених пунктів, 
знеструмлених ( аварій на газогонах) в наслідок погіршення 
погодних умов. Вирішити питання щодо додаткового 
залучення спеціальної техніки підвищеної прохідності у 
важкодоступні місця для відновлення пошкоджених ліній 
електропередач та газопостачання 

Виконавчий комітет міської ради, 
Бережанське УЕГГ ПАТ „Тернопільгаз” 

Бережанський РЕМ  
ВАТ „Тернопільобленерго” 

Постійно 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи                                                                                             Сергій МАЛИЙ 
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