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ПРОТОКОЛ №  7 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “18” травня  2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК –  Бережанський міський голова,  голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій міської ради. 

       Секретар: Сергій Малий – спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 17 чол., відсутні – 8 чол. (з 

поважних причин). 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про виділення 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. 
 

2.  Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для 

поповнення матеріального резерву. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Володимир Урдейчук - запропонував виділити з матеріального резерву 

міської ради 500 літрів дизельного палива ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" та 

300 літрів бензину марки А-92 2 державному пожежно-рятувальному загону ГУ 

ДСНС України в Тернопільській області для попередження виникнення 

надзвичайної ситуації пов’язаної із горінням твердих побутових відходів на 

земельній ділянці в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади. 
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З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

         КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію заступника міського голови Урдейчука В.П. прийняти до 

відома. 

2. Звернутися до виконавчого комітету міської ради щодо виділення 500 

літрів дизпалива з матеріального резерву міської ради ТзОВ "Компанія "ЕКО-

ІНВЕСТ" та 300 літрів бензину марки А-92 2 державному пожежно-

рятувальному загону ГУ ДСНС України в Тернопільській області для 

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. 

3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи  міської ради підготувати на 

розгляд на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради проект 

рішення щодо виділення з матеріального резерву міської ради 500 літрів 

дизельного палива ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для рекультивації 

земельної ділянки в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади та 300 літрів бензину марки А-92 2 державному 

пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в Тернопільській області для 

попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів. 

4. Юридичному відділу міської ради: 

1) підготувати проект договору з ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" щодо 

виконання  земельних робіт для недопущення виникнення пожежі твердих 

побутових відходів та рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади;                               

2) підготувати проект договору з 2 державним пожежно-рятувальним 

загоном ГУ ДСНС України в Тернопільській області щодо ліквідації пожежі 

твердих побутових відходів на земельнф ділянки в урочищі Бізятин Нараївської 

сільської об’єднаної територіальної громади 

5. ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ": 

1) здійснити земельні роботи, а саме рекультивацію земельної ділянки в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади (біля 

с. Павлів). Під час виконання земельних робіт вжити всіх заходів щодо 

запобігання травмування людей; 

2) по закінченню земельних робіт та рекультивації вказаної земельної 

ділянки надати у міську раду звіт про використання паливно-мастильних 

матеріалів (500 літрів дизельного палива). 



3 

 

6. 2 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України в 

Тернопільській області:  

1) вжити заходів щодо 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. 

2) по закінченню робіт з ліквідації пожежі твердих побутових відходів на 

земельній ділянці в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади надати у міську раду звіт про використання паливно-

мастильних матеріалів (300 літрів бензину марки А-92). 

7. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної  роботи (Костишин О.С.) спільно з 

відділом  фінансового обліку та фінансової звітності здійснити контроль за 

використанням паливно-мастильних матеріалів та поданням звітності в міську 

раду. 

8. Рекомендувати Нараївській сільській об’єднаній територіальній громаді 

вжити заходів щодо обстеження обсягу виконаних робіт при проведенні з ТзОВ 

"Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Бабича В.М. 

Голосували: 

«За» - 17 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Ростислав Бортник - запропонував виділити кошти з резервного фонду 

міського бюджету для поповнення матеріального резерву паливо-мастильними 

матеріалами, а саме 1500 літрів дизпалива та 335 літрів бензину А-92. 

Володимир Урдейчук – запропонував підтримати пропозицію міського 

голови та виділити кошти для поповнення міського матеріального резерву. 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію міського голови прийняти до відома. 

2.Відділу з економічного розвитку «Ресурсний центр громади та підтримки 

підприємництва» міської ради підготувати проект рішення виконавчого 

комітету про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету для 

поповнення матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами, а саме 

1500 літрів дизпалива та 335 літрів бензину А-92 необхідних для здійснення 

заходів щодо запобігання та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру на території Бережанської міської 

територіальної громади. 
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3. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради здійснити 

контроль за цільовим використанням коштів. 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

міського голови Володимира Урдейчука. 

Голосували: 

«За» - 17 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуації                                                 Ростислав БОРТНИК  

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                  Сергій МАЛИЙ 

 

 

 
 


