
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

05 серпня 2022 року м. Бережани №197-р 

 

Про створення комісії з обстеження 

мистецьких навчальних закладів Бережанської 

міської територіальної громади 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 року 

№1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 року за 

№100/31552, постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 року №138 

«Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» (із 

змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018 року 

№579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду 

захисних споруд цивільного захисту» та зареєстровані в Міністерстві юстиції 

України 30.07.2018 року за № 879/32331, з метою визначення можливості  

використання будівель (споруд, приміщень) закладів мистецьких навчальних 

закладів Бережанської міської територіальної громади як найпростіших  

укриттів для здобувачів освіти і працівників шкіл, у тому числі осіб з 

особливими освітніми потребами: 

 

1. Створити комісію з обстеження мистецьких навчальних закладів 

Бережанської міської територіальної громади (далі - Комісія) у складі: 

Голова  комісії: 
КУХАРУК  

Степан Богданович 

- заступник міського голови  

Члени  комісії: 

ДРАБИК Володимир 

Михайлович 

- провідний фахівець Відділу цивільного 

захисту Тернопільського РУ ГУ ДСНС 

України у Тернопільській області (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 



МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник Відділу культури, туризму та 

релігій  Бережанської міської ради 

МОСКАЛИК 

Орися Григорівна 

- директор Комунального закладу «Жуківська 

мистецька школа» 

МИКИТЮК 

Ігор Васильович 

- директор Бережанської державної школи 

мистецтв 

ШАРАМКО 

Любов Омелянівна 

- директор Бережанської державної художньої 

школи 

2. Комісії: 

2.1. Обстежити будівлі (споруди, приміщення) мистецьких навчальних 

закладів Бережанської міської територіальної громади в термін до 15 

серпня 2022 року, з метою визначення можливості їх використання 

як найпростішого укриття для здобувачів освіти і працівників 

мистецьких шкіл, у тому числі осіб з особливими освітніми 

потребами; 

2.2. Скласти Акти оцінки стану готовності захисних споруд цивільного 

захисту (у двох примірниках, зразок Акту додається) за результатами 

обстеження.  

2.3. Надати керівникам мистецьких навчальних закладів Акти для 

виконання заходів щодо приведення споруд подвійного призначення 

та найпростішого укриття закладів мистецьких шкіл до використання 

за призначенням. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 


