
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

02 червня 2022 року м. Бережани №146-р 

 

Про створення комісії щодо 

обстеження приміщень закладів 

дошкільної освіти  
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання розпорядження начальника Тернопільської ОВА від 15.04.2022 року 

№ 207/01.02-01, рішення Ради оборони Тернопільської області від 15.04.2022 

року №41, враховуючи лист МОНУ від 02 квітня 2022 року № 1/3845-22 «Про 

рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного 

стану в Україні», лист ГУ УДПСС в Тернопільській області від 22.04.2022 року 

№ 17.3/70-22 «Щодо функціонування дитячих дошкільних закладів в умовах 

воєнного стану», лист Тернопільської ОВА №05-4314/32 від 31.05.2022 року, з 

метою обстеження приміщень закладів дошкільної освіти «Золотий ключик», 

«Ромашка», «Сонечко» м. Бережани до відновлення роботи в очному режимі, на 

період дії воєнного стану в Україні: 

1. Створити комісію  у складі: 

Голова комісії: 
ЛУК’ЯНОВА Марія 

Михайлівна 

- Перший заступник міського голови м. 

Бережани. 

Члени  комісії: 

МИХАЛЬЧУК Галина 

Василівна 

- начальник Відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

ГОЛОВА Світлана 

Петрівна 

- інженер з охорони праці Відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради; 

ХАЛУПНИК Зіновій 

Онуфрійович 

- начальник відділу житлово-комунального 

господарства, містобудування та архітектури 

Бережанської міської ради (за згодою) 

МАЛИЙ Сергій 

Володимирович 

- спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту 

населення взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи 

Бережанської міської ради ; 

ПАНАС Іван Петрович - головний інспектор ВЗНС ТРУ ГУ ДСНС 

України у Тернопільській області (за 

згодою); 



ГУДЗИЛЯК Андрій 

Миронович 

- начальник Бережанського управління ГУ 

Держпродспоживслужби в Тернопільській 

області (за згодою); 

КОЛОДКА Ірина 

Іванівна 

- Голова освітянської комісії, депутат 

Бережанської міської ради (за згодою); 

  керівник закладу освіти; 

  представник батьківського комітету закладу 

освіти. 
2. Комісії: 

2.1. В термін до 06 червня 2022 року обстежити приміщення закладів 

дошкільної освіти «Золотий ключик», «Ромашка», «Сонечко» м. 

Бережани:  

- щодо створення безпечного освітнього середовища в закладах 

дошкільної освіти; 

- щодо неухильного дотримання алгоритму дій під час тривожної 

сирени. 

2.2. Перевірити дотримання статей 20, 32, 33, 130  Кодексу цивільного 

захисту України закладами дошкільної освіти. 

2.3. Результати перевірки оформити відповідними актами. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Марію ЛУК’ЯНОВУ. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 

 


