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ПРОТОКОЛ №  22 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “23”  вересня  2020 року                                                                      м. Бережани   

 

Головує:  Володимир МУЗИЧКА – міський голова  м. Бережани, голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні – 6 чол. (з 

поважних причин). 

Запрошені: 

Марія Бойко  - заступник міського голови. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 

1. Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету та 

паливно-мастильних матеріалів з матеріального резерву міської ради для 

проведення земельних робіт з рекультивації земельної ділянки та 

ліквідації пожежі твердих побутових відходів в урочищі «Бізятин» 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади. 
 

1. СЛУХАЛИ: 

  

Володимир Музичка - поінформував присутніх членів комісії про те, що 

в ході проведення земельних робіт по ліквідації пожежі твердих побутових 

відходів в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної 

громади ФОП Бернатовичем О.Б виявлено, що погодні умови, які складаються 

на даний час (довготривала відсутність опадів, висока температура повітря, 
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пориви вітру) сприяють тлінню та займанню твердих побутових відходів.                                                                                                   

Враховуючи поширення площі тління, а в результаті виникнення масштабнішої 

пожежі, необхідно виділити додаткові кошти з резервного фонду та дизпаливо з 

матеріального резерву міської ради для негайної ліквідації пожежі твердих 

побутових відходів та проведення земельних робіт по рекультивації вказаної 

земельної ділянки. 

 

 

З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

         КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію міського голови Музички  В.Я. прийняти до відома. 

2. Звернутися до виконавчого комітету міської ради щодо виділення з 

резервного фонду міської ради 25,0 тис. грн. та 200 літрів дизпалива з 

матеріального резерву міської ради приватному підприємцю Бернатовичу О.Б, 

для негайної ліквідації пожежі твердих побутових відходів та проведення 

земельних робіт рекультивації вказаної земельної ділянки в повному об’ємі. 

2. Доручити фінансово-економічному відділу міської ради розглянути дане 

рішення комісії та підготувати подання щодо виділення з резервного фонду 

міського бюджету коштів в сумі 25000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч           

гривень) та 200 літрів дизпалива фізичній особі – підприємцю Бернатовичу О.Б. 

на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради для 

негайного гасіння пожежі та для проведення земельних робіт з рекультивації 

вказаної земельної ділянки сміттєзвалища в повному об’ємі. 

2. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з 

приватним підприємцем  Бернатовичем О. Б. щодо виконання  земельних робіт 

по терміновій ліквідації пожежі твердих побутових відходів та рекультивації 

земельної ділянки в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади.                                

4. Приватному підприємцю  Бернатовичу О. Б: 

1) здійснити земельні роботи по терміновій ліквідації пожежі твердих 

побутових відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади.  Під час виконання 

земельних робіт вжити всіх заходів щодо запобігання травмування людей; 

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

матеріалів (200 літрів дизпалива) та звіт про використання коштів резервного 

фонду (25,0 тис. грн.)                                             

5. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної  роботи (Малий С.В.) спільно з 

відділом  фінансового обліку та фінансової звітності здійснити контроль за 

використанням паливно-мастильних матеріалів та поданням звітності в міську 

раду. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 



 

Голосували: 

«За» - 15 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                 Володимир МУЗИЧКА 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                 Сергій МАЛИЙ 
 


