
 
У країна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 24 вересня 2020 року                          № 1332 

 

Про виділення паливно-мастильних 

матеріалів  з матеріального резерву 

міської ради 

Розглянувши рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 вересня 2020 року (протокол № 22), у 

відповідності до ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п.12 «Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання 

і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», затвердженого постановою 

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 міськвиконкому від 

27.08.2018 року № 642 «Про затвердження порядку створення і використання 

матеріального резерву Бережанської міської ради», з метою негайної ліквідації 

пожежі твердих побутових відходів та проведення земельних робіт з 

рекультивації земельної ділянки в урочищі «Бізятин» Нараївської сільської 

об’єднаної територіальної громади Тернопільської області в повному об’ємі, та 

попередження (запобігання) виникнення надзвичайної ситуації, недопущення в 

подальшому займання та горіння твердих побутових відходів на вказаній 

земельній ділянці, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності міської ради 

(Ковалик С.Ф.) передати з матеріального резерву міської ради фізичній особі-

підприємцю Бернатовичу О.Б. дизельне паливо в кількості 200 (двісті) літрів 

для попередження виникнення надзвичайної ситуації,  запобігання займанню та 

горінню твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі «Бізятин» 
Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади Тернопільської області 

на якій здійснюється складування твердих побутових відходів. 

2. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 

фізичною особою-підприємцем Бернатовичем О.Б. щодо виконання земельних 

робіт з рекультивації земельної ділянки в урочищі «Бізятин» Нараївської 

сільської об’єднаної територіальної громади Тернопільської області. 



3. Фізичній особі-підприємцю Бернатовичу О.Б.: 

1) здійснити земельні роботи з рекультивації земельної ділянки в урочищі 

«Бізятин» Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

Тернопільської області. Під час виконання земельних робіт вжити всіх заходів 

щодо запобігання травмуванню працівників, залучених до роботи; 

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

матеріалів (дизпалива - 200 літрів). 

4. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради  (Малий С.В.) 

здійснити контроль за використанням паливно-мастильних матеріалів та 

поданням звітності фізичною особою-підприємцем  Бернатовичем О.Б. в міську 

раду. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
 

 

 

 

 

 

 

 


