
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 14 травня  2018 р.                   м. Бережани                                              № 107-р 

 

Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів з  матеріального резерву 

міської ради 

 

У відповідності до ст.12, ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», п. 1, п. 12 постанови Кабінету Міністрів України  

від 30 вересня 2015 року № 775  «Про затвердження порядку створення і 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій», рішення міської комісії  з  питань  техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 травня 2018 року 

(протокол № 3), з метою  попередження (запобігання) виникнення надзвичайної 

ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових відходів на 

земельній ділянці в урочищі «Бізятин» Кур’янівської сільської ради 

Бережанського району: 

 

1. Відділу  бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради       

(Ковалик С.Ф.) передати з матеріального резерву міської ради паливно – 

мастильні матеріали, а саме дизельне паливо в кількості 760 літрів, Товариству 

з обмеженою відповідальнвстю «Мечищів-пісок», для попередження 

(запобігання) виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Кур’янівської сільської ради Бережанського району. 

 2. ТОВ «Мечищів-пісок» (Бернатович Б.М.): 

1) здійснити земельні роботи по ліквідації наслідків пожежі твердих 

побутових відходів та провести  роботи по їх запобіганню у подальшому. Під 

час виконання земельних робіт вжити всіх заходів щодо запобігання 

травмування працівників, залучених до роботи; 

2) надати у міську раду звіт про використання  паливно – мастильних 

матеріалів (дизпалива - 760 літрів ) до 30 серпня 2018 року.  

 3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи (Кисельов С.В.) 

здійснити контроль за використанням паливно-мастильних матеріалів та 

подання звітності ТОВ «Мечищів-пісок» в міську раду. 



4. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. дане розпорядження винести на затвердження виконавчим 

комітетом Бережанської міської ради.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                   В.Я. МУЗИЧКА 
 

Малий С.В. 

 


