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ПРОТОКОЛ №  1 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

  “20” січня  2022 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 – 9 чол. (з поважних 

причин). 

 

Запрошені: 
Любов Федорів - директор МКП «Добробут». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для 

видалення аварійно небезпечних дерев на території Бережанської міської 

ради(Доповідає Володимир Урдейчук). 

2. Про забезпечення пожежної безпеки на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

(сміттєзвалище). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Володимир Урдейчук – заступник міського голови поінформував присутніх про 

необхідність видалення аварійно небезпечних дерев на території Бережанської 

міської ради та запропонував виділити кошти з резервного фонду міського 

бюджету для видалення аварійно-небезпечних дерев. 

 
В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
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1. Інформацію заступника міського голови прийняти до відома. 

2. З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій  рекомендувати 

виконавчому комітету Бережанської міської ради виділити з резервного фонду 

міського бюджету 49.9 тис. грн. та 100 літрів бензину марки А-92 з матеріального 

резерву міської ради 2 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС 

України в Тернопільській області для видалення аварійно-небезпечних дерев на 

території Бережанської міської ради. 

3. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 2 

державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України в Тернопільській 

області щодо виконання  робіт з видалення аварійно-небезпечних дерев на 

території Бережанської міської ради. 

4. 2 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в 

Тернопільській області провести роботи з видалення аварійно-небезпечних 

дерев на території Бережанської міської ради, про що скласти акт проведених 

робіт та надати його в Бережанську міську раду.   

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів резервного фонду міського 

бюджету та контроль за використанням паливно-мастильних матеріалів. 

6. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на заступника міського 

голови Володимира Урдейчука. 

 

Голосували: 

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

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ростислав Бортник – поінформував присутніх про необхідність встановлення  

локального джерела водопостачання на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади (сміттєзвалище) для 

запобігання виникнення стихійного займання заскладованих твердих побутових 

відходів та попередження надзвичайних ситуацій.  

 

В результаті обговорення з метою запобігання виникненню надзвичайних 

ситуацій природного характеру КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію міського голови прийняти до відома. 

2. З метою запобігання виникнення стихійного займання заскладованих 

твердих побутових відходів та попередження надзвичайних ситуацій  

рекомендувати МКП «Добробут»:  

1) забезпечити придбання та налагодження дільності комплекту мобільного 

устаткування для подачі води із використанням локальних джерел 

водопостачання; 



2) узгодити встановлення та використання локальних джерел 

водопостачання з Нараївською сільською об’єднаною територіальною 

громадою. 

 

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 

 


