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ПРОТОКОЛ №  1 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “12”  лютого  2021 року                                                                      м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – міський голова  м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 19 чол., відсутні – 5 чол. (з 

поважних причин). 

Запрошені: 

Валерій Бабич – заступник міського голови; 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

Нестор Колодка – заступник керівника ТОВ «БМ БУД». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про ситуацію на території Бережанської міської територіальної 

громади, що виникла у зв’язку із сильним снігопадом, вітром, сніговими 

заметами та заходи щодо ліквідації наслідків стихії. 

 

Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної роботи 

поінформував про ситуацію що склалася на території Бережанської МТГ у 

зв’язку із різким погіршенням погодних умов станом на 8:00 год. 12.02.2021 

року (доповідь додається); 

Ірина Комарницька – технік агрометеоролог Бережанської метеостанції 

довела до відома прогноз погоди на наступний тиждень лютого місяця (прогноз 

погоди Тернопільського ЦГМ додається); 

Нестор Колодка – заступник керівника ТОВ «БМ БУД»  повідомив, що 

на протязі всього періоду снігових опадів на дорогах Бережанської МТГ 

 

http://www.berezhanymrada.gov.ua/


постійно працює 26 підсипальників та 10 одиниць техніки. В першу чергу 

прочищається дорога М-12 (державного значення), в другу чергу дороги 

обласного та місцевого значення. ТОВ «БМ БУД» проводить розчистку 

проїжджої частини доріг до усіх населених пунктах територіальних громад 

Бережанщини. Станом на 12.00 год. 12.02.2021 року проїзд автомобільної 

техніки до сіл міської громади налагоджено. 

Галина Михальчук - начальник відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради проінформувала про складну ситуацію з доїздом до навчальних закладів 

учасників освітнього процесу (текст додається). 

Степан Гриник – в.о. директора МКП «Господар» доповів про роботу 

підприємства з розчистки вулиць міста від снігових заметів, витрати паливно-

мастильних матеріалів залученою технікою та вніс пропозицію до рішення 

комісії щодо виділення з резервного фонду 400 літрів дизпалива для 

забезпечення подальшої роботи снігоочисної техніки на вулицях міста та 

громади (Текст додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Валерій Бабич – заступник міського голови запропонував підтримати 

пропозицію Степана Гриника щодо виділення паливно-мастильних матеріалів 

МКП «Господар» в кількості 400 літрів дизпалива з метою безперебійної 

роботи снігоочисної техніки на вулицях міста та громади. 

Тарас Калакура – начальник районного відділу управління ДСНС 

України в Тернопільській області запропонував виділити кошти з резервного 

фонду міського бюджету для поповнення міського матеріального резерву 

паливно-мастильними матеріалами, а саме 200 літрів бензину та 850 літрів 

дизпалива. 

Олег Тиманський – начальник фінансового управління міської ради 

довів до відома про те, що резервний фонд міського бюджету складає 600 тис. 

грн. з яких є можливість виділення коштів для поповнення міського 

матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами у вказаній кількості. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. МКП «Господар» спільно з ТОВ «БМ БУД» та Бережанським відділом 

поліції ГУ НП України в Тернопільській області:  

- організувати розчищення від снігу і оброблення протиожеледними 

матеріалами автошляхів державного, регіонального та місцевого значення. 

Особливу увагу звернути на забезпечення руху транспорту в районах в яких 

склалась критична ситуація із проїздом; 

- вживати заходів щодо належного зимового утримання автомобільних 

доріг та вулично-дорожньої мережі. 

2. ТОВ «БМ БУД» забезпечити розчистку площадок у визначених місцях 

в межах дороги м12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знаменка для організації 

стоянки  транзитних вантажних автомобілів на період ускладнення погодно 



кліматичних умов, а також влаштування площадок для безпечного розвороту 

шкільних автобусів у кінцевих точках маршрутів. 

3. Бережанському відділу поліції ГУ НП В Тернопільській області: 

- забезпечити регулювання руху автотранспорту на проблемних ділянках 

доріг для уникнення автомобільних заторів;  

- інформувати учасників автомобільного руху про ускладнення проїзду 

по автошляхах, проблемних ділянок доріг та резервних маршрутів їх об’їзду, у 

разі введення обмеження руху на автодорогах області спільно з виконавчим 

комітетом Бережанської міської ради здійснювати заходи щодо обмеження 

виїзду з населених пунктів транспортних засобів (в першу чергу пасажирських 

автобусів та великогабаритного транспорту);  

- обмежити рух великогабаритного транспорту не обладнаного 

протиожеледними засобами на важкодоступних ділянках доріг;  

- завчасно обмежувати рух транспорту, де прогнозується виникнення 

заторів. 

4. Районному відділу Управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в області: 

- оперативно реагувати на надзвичайні події пов’язані із сніговими 

заметами та у взаємодії з ТОВ «БМ БУД» вживати заходів щодо евакуації 

транспортних засобів із снігових заметів та надання допомоги потерпілим у разі 

загрози життю та здоров'ю людей;  

- при необхідності розгорнути пункти обігріву в місцях утворення 

заторів автомобільного транспорту та забезпечити буксирування транспортних 

засобів із снігових заметів на дорогах загального значення.  

5. Бережанському району електромереж ПАТ «Тернопільобленерго» 

забезпечити стале функціонування об’єктів систем життєзабезпечення 

населення, зокрема лікарень, закладів освіти, інших соціально значимих 

об’єктів та житлового сектору. 

6. Територіальному центру соціальної допомоги спільно з старостами 

старостинських округів активізувати роботу з виявлення та надання допомоги 

незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження та загибелі 

у період низьких температур. 

7. Старостам старостинських округів Бережанської міської 

територіальної громади забезпечити функціонування в населених пунктах 

закладів соціальної та культурної сфери (школи, дитсадки, клубні заклади, 

бібліотеки тощо) та оперативне інформування про виявлені проблеми у їх 

життєзабезпеченні. 

8. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи  

- організувати інформування населення про ускладнення погодних умов 

та дотримання заходів безпеки і порядку дій у цей період; 

- здійснювати моніторинг роботи пунктів обігріву та висвітлити на сайті 

м ради їх місцезнаходження, та послуги, що в них надаються; 

- на сайті Бережанської міської ради висвітлити звернення до громадян 

(власників автотранспорту) із проханням прибрати автомобілі з проїздної 

частини автошляхів та вуличної мережі для проходження снігоочисної техніки. 



 

9. Запровадити 15.02.2021 року дистанційну форму навчання (без 

відвідування закладів освіти) в усіх закладах середньої освіти на території 

Бережанської міської територіальної громади. При ускладненні погодних умов 

в подальшому з 15. 02. 2021 року рекомендувати керівникам закладів середньої 

освіти проводити освітній процес дистанційно (без відвідування закладів 

освіти). 

10. Заступнику міського голови (В. Бабич), начальнику відділу з питань 

цивільного захисту населення взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи міської ради (С.Кисельов), начальнику районного відділу 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (Т. Калакура) 

узгодити з командирами частин план взаємодії, у відповідності до якого при 

необхідності залучати до ліквідації наслідків стихії підрозділи Збройних сил 

України.  

11. З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій (утворення 

снігових заметів) рекомендувати виконавчому комітету Бережанської міської 

ради виділити з міського матеріального резерву 400 літрів дизпалива МКП 

«Господар» для розчищення вулиць від снігових заметів в населених пунктах 

громади. 

12. Рекомендувати виконавчому комітету Бережанської міської ради 

виділити кошти з резервного фонду міської ради для поповнення міського 

матеріального резерву паливно-мастильними матеріалами, а саме дизпалива 

850 літрів та бензину марки А-92 - 200 літрів. 

13. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника 

міського голови Володимира Урдейчука. 

 

 

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  

та мобілізаційної роботи                                                           Сергій МАЛИЙ 

 


