
                                                                                
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 16.05.2019 року                                    м. Бурштин                                                     № 321 

 

 

 

Про проведення інвентаризації 

радіоактивних відходів 

 

 

З метою виявлення і здійснення обліку радіоактивних відходів, контролю за 

обсягами їх накопичення, місцезнаходженням, переміщенням,умовами зберігання та 

захоронення, своєчасної передачі спеціалізованим підприємствам по поводженню з 

радіоактивними відходами, а також для забезпечення постійного поновлення та 

своєчасного внесення змін до Державного реєстру радіоактивних відходів, відповідно до 

вимог Порядку проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів, 

затвердженого наказом Держатомрегулювання України від 11.02.2003 року № 27, на 

виконання розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 

24.04.2019 року № 185 «Про проведення інвентаризації радіоактивних відходів»: 

1. Утворити міську інвентаризаційну комісію з проведення 7-ї державної 

інвентаризації радіоактивних відходів та затвердити її склад (додається). 

2. Міській інвентаризаційній комісії до 10.09.2019 року забезпечити проведення 

інвентаризації радіоактивних відходів на підприємствах, в організаціях, установах, 

медичних і наукових закладах, діяльність яких пов’язана з утворенням радіоактивних 

відходів та  подання до 01.10.2019 року звітних документів про результати інвентаризації 

обласній інвентаризаційній комісії. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження 

покласти на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради (О. Іваськевич). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського 

голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

від 16.05.2019 року  № 321 

 

 

 

Склад 

міської інвентаризаційної комісії з проведення 7-ї державної  

інвентаризації радіоактивних відходів 

 

Гулик  

Володимир Романович  перший заступник міського голови, голова комісії 

 

Іваськевич     головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

Олександр Васильович  цивільного захисту міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Лукаш      
Володимир Олексійович  головний інженер КП «Житловик» 

 

Сопільняк     головний лікар КО «Бурштинська центральна міська 

Сергій Михайлович  лікарня» 

 

Бандура     завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

Ірина Ігорівна   обліку комунального майна 

 

Маслій  

Ігор Миколайович   начальник ДПРП м. Бурштин (за згодою) 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                    Володимир Гулик 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради                                    Олександр Іваськевич 


