
 
УКРАЇНА 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

      47501                                   м. Бережани, пл..Ринок 1                                             тел.2-14-37 

 

 

ПРОТОКОЛ №  3 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 14 ”  травня 2018 року                                                             м. Бережани 

 

Головує: Музичка В.Я. – міський голова м. Бережани, голова міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар комісії: Малий С.В. – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні - 7 чол. (з поважних 

причин). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :  

1. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для попередження виникнення надзвичайної ситуації. 

Доповідає: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для попередження виникнення надзвичайної ситуації. 

Доповідав: Кисельов С.В. – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  

роботи зачитав комісії лист Курянівського сільського голови Вишнівецького 

В.П.          (№ 209-1 від 14.05.2018 р.) із проханням щодо вжиття заходів з 

гасіння пожежі на сміттєзвалищі в урочищі «Бізятин» поблизу с. Павлів 

Курянівської сільської ради Бережанського району. Міським головою 

Музичкою В.Я., Кисельовим С.В. - начальником відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної  



роботи та Адамовичом П.П. – першим заступником міського голови було 

здійснено виїзд на місце події та встановлено факт займання твердих побутових 

відходів. З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з 

вивезенням ТПВ з території Бережанської міської ради на сміттєзвалище біля с. 

Павлів Курянівської сільської ради (урочище «Бізятин») Адамович П.П. 

запропонував виділити з матеріального резерву 760 літрів дизельного палива 

ТОВ «Мечищів-пісок» для проведення земельних робіт по ліквідації пожежі 

твердих побутових відходів. 

 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної з 

вивезенням ТПВ з території Бережанської міської ради на сміттєзвалище біля с. 

Павлів Курянівської сільської ради (урочище «Бізятин») виділити з 

матеріального резерву 760 літрів дизельного палива ТОВ «Мечищів-пісок» для 

проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів. 

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної  роботи підготувати проект 

розпорядження міського голови щодо виділення паливно-мастильних 

матеріалів з матеріального резерву в кількості 760 літрів дизельного палива. 

3. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору для 

проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових відходів 

біля с. Павлів Кур’янівської сільської ради (урочище «Бізятин») з ТОВ 

«Мечищів-пісок». 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до 

розпорядження передати паливно-мастильні матеріали в кількості 760 літрів 

дизельного палива ТОВ «Мечищів-пісок». 

5. ТОВ «Мечищів-пісок» надати в міську раду звіт про використання 

паливно-мастильних матеріалів (дизельне паливо) в кількості 760 літрів до 31 

травня 2018 року. 

 
 
 
 
 
Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                              В.Я.МУЗИЧКА  

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 



та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                     С.В.МАЛИЙ 


