
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 20 листопада  2018 р.                   м. Бережани                                       № 241-р 

 

Про організацію укриття  

населення 

 

Керуючись ст. 12 ст., 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 

2015 року «Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки 

України», введеним в дію Указом Президента України від 12 березня 2015 року 

№ 139/2015, відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 «Деякі 

питання використання захисних споруд цивільного захисту», наказу 

міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 року № 579 «Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту» з метою виконання вимог Тернопільської обласної 

державної адміністрації № 02-6532/25-22 від 18.10.2018 року «Щодо обліку 

споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів» та № 05-6960/25-22 

від 02.11.2018 року «Щодо відомостей фонду захисних споруд», : 

 

1. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради:  

- визначити потребу фонду захисних споруд для укриття населення у         

м. Бережани, селах Рай та Лісники.  

- організувати роботу щодо розподілу населення по фонду захисних 

споруд з урахуванням їх стану та місткості, а також інформування про місця 

розташування споруд, у яких передбачено укриття конкретних категорій 

населення. 

2. Призначити комісію з обстеження приміщень комунальної форми 

власності, які перебувають на балансі підрозділів Бережанської міської ради і 

розміщені на її території згідно із додатком. 

Комісії провести обстеження приміщень, що розташовані у підвальних, 

цокольних, перших поверхах будівель і споруд, з метою зарахування їх до 

фонду захисних споруд, як споруд подвійного призначення та найпростіших 

укриттів і задоволення визначених потреб. Акти обстежень, затверджені 

керівниками структурних підрозділів, надати до відділу  з питань цивільного 



захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи до 17 грудня 2018 року 

3. Балансоутримувачам захисних споруд, керівникам підприємств, 

організацій, установ, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у 

підвальних приміщеннях об’єктів господарювання визначити місце для укриття 

населення, які обладнати та утримувати у готовності до використання за 

призначенням. Інформацію про визначення місць укриття населення та стан їх 

готовності надати у Бережанську міську раду до 25 грудня 2018 року. 

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 16 листопада 2017 року № 636 «Про організацію укриття населення». 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича  П.П. 

 

 

      Міський голова              В.Я.  МУЗИЧКА 
            
            Малий С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

від 20 листопада 2018 року № 241-р 

 

 

СКЛАД 

комісії з обстеження приміщень і споруд комунальної форми власності, 

які перебувають на балансі підрозділів Бережанської міської ради 

 

Керівний склад: 

Адамович 

Петро Павлович 

- перший заступник голови міської ради, 

голова комісії. 

Халупник 

Зеновій Онуфрійович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування і архітектури  

Маланчук 

Михайло Васильович 

 провідний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування 

і архітектури, секретар комісії 

Члени комісії: 

Малий  

Сергій Володимирович 

- спеціаліст І категорії відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної 

роботи, 

Кузів  

Андрій Ігорович 

 провідний інспектор районного відділу 

управління ДСНС України в Тернопільській 

області ( за згодою) 

 

Примітка: в склад комісії включаються спеціалісти з питань цивільного 

захисту підрозділів Бережанської міської ради. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                            О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 


