
 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
12 травня  2021 року                     м. Бережани                                     № 112-р 

 

Про створення комісій для проведення 

перевірок протипожежного захисту 

населених пунктів 

 
На виконання Плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік, 

затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 

року № 1659-р, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 12 березня 2021 року № 10), 

враховуючи доручення голови Тернопільської районної державної адміністрації 

№ 02 від 05 травня 2021 року «Про створення комісій для проведення перевірок 

протипожежного захисту населених пунктів»  та з метою організації проведення 

комісійних перевірок протипожежного захисту населених пунктів, дачних і 

садових товариств та інших об’єктів, розташованих у лісових масивах та що 

прилягають до них, керуючись частинами першою, третьою статті 12, пунктом 20 

частини четвертої статті 42, частиною восьмою статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні: 

1. Утворити міжвідомчу комісію для проведення перевірок 

протипожежного захисту населених пунктів Бережанської міської 

територіальної громади у складі, згідно додатку 1. 

2. Комісії: 

1) до 21 травня 2021 року провести перевірки населених пунктів 

Бережанської міської територіальної громади щодо їхньої готовності до 

пожежонебезпечного періоду; 

2) за результатами перевірок скласти відповідні акти згідно форми, що 

додається (додаток 2); 

3) до 24 травня 2021 року результати перевірок з копіями актів надати до 

Тернопільської районної державної адміністрації. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського 

голови Володимира Урдейчука. 
 

Міський голова                                                                   Ростислав БОРТНИК 

   

 

 

 

 



                                                                                                                                  Додаток 1 
                                                                                                до розпорядження міського голови 

                                                                                                від 12 травня 2021 року № 112-р 

 

СКЛАД 
міжвідомчої комісії з обстеження протипожежного стану населених пунктів 

Бережанської міської територіальної громади 

 
 

УРДЕЙЧУК 

Володимир Петрович 

 

 

КОВАЛЬЧУК  

Микола Мирославович 

 

 заступник міського голови, голова комісії 

 

 

 

головний лісничий Бережанського лісгоспу, 

заступник голови комісії 

 

Члени комісії: 

 

МАТВІЇВ 

Юрій Васильович 
- провідний інспектор Бережанського РВ 

УДСНС України у Тернопільській області 

 

МІЩІЙ 

Михайло Степанович  

 

 

 

 

КОМАН  

Іван Іванович 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

головний спеціаліст сектору державного 

екологічного нагляду (контролю) 

атмосферного повітря - державний інспектор 

з охорони навколишнього природного 

середовища Тернопільської області  

 

начальник сектору реагування патрульної 

поліції відділу поліції №1 (м. Бережани) 

Тернопільського районного управління 

поліції Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області (за згодою) 
 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради          

 

 

 

              Ганна ОЛЕКСІВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                Додаток 2 



 до розпорядження міського голови 
                                                                                                від 12 травня 2021 року № 112-р 

                                                                                          

 

ОРІЄНТОВНА ФОРМА АКТУ ПЕРЕВІРКИ 

 

(Бланк  (ТГ), яка ініціює обстеження) 

 

АКТ КОМІСІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ (ПЕРЕВІРКИ)  

 

"___" __________ 2021 року                                                       №_____ 

Комісією у складі: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

у присутності __________________________________________________________________    

в період з ___ травня по ___ травня 2021 року проведено обстеження (перевірку) __________ 

_______________________________________________________________________________ 

(назва, адреса населеного пункту, котеджного містечка, дачного або садового товариства, 

об’єкта 

_______________________________________________________________________________ 

розміщеного у лісовому масиві) 

_______________________________________________________________________________. 

ОПИС 

виявлених порушень 

 

№ 

з/п 

Нормативно-правовий акт, 

вимоги якого порушено 

Детальний опис виявленого порушення 
Реквізити 

норма 

(пункт, 

стаття) 

Позначання 

нормативно-

правового 

акту 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Пропозиції: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

Підписи осіб, які брали участь у обстеженні (перевірці): 

 

Голова комісії ________________  

Члени комісії: ________________                                 

                          _________________                                   
 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради          

 

           Ганна ОЛЕКСІВ 

 

 



 

 

 

 

 

 


