
ПРОТОКОЛ № 4 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 23.02.2021 року 

 Головував: міський голова, голова міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Андрієшин Василь Михайлович. 

 Присутні: члени комісії. 

Слухали: 1. Про наслідки стихії (високий рівень снігового покриву), 

що призвів до руйнування частини покрівлі багатоквартирного житлового 

будинку в м. Бурштин (І. Бандура). 

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Створити комісію з метою визначення наслідків пошкоджень, завданих 

стихією (високий рівень снігового покриву) 23.02.2021 року (склад додається). 

1.1. Даній комісії провести обстеження покрівлі багатоквартирного 

житлового будинку в м. Бурштин на вул. Є. Коновальця, 5 про що скласти 

відповідний акт. 

Термін: негайно 

2. Директору КП «Житловик» З. Шафрану: 

2.1. Приступити до ліквідації наслідків, завданих стихією; 

2.2. Сформувати і надати голові комісії пакет необхідних документів для 

виділення коштів з резервного фонду міської ради. 

Термін: негайно 

3. Начальнику фінансового відділу міської ради О. Петровській виділити 

необхідні кошти з резервного фонду міської ради для ліквідації наслідків стихії. 

3.1. Головному бухгалтеру міської ради І. Федунків провести відповідні 

розрахунки. 

Термін: негайно 

4. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради           

І. Драгуна. 

 

Міський голова, голова міської  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                        Василь Андрієшин 

 

Секретар міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                 Олександр Іваськевич 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської комісії 

з питань ТЕБ та НС 

Протокол № 4 від 23.02.2021 

 

 

 

Склад комісії з визначення наслідків пошкоджень, завданих стихією 

(високий рівень снігового покриву) 23.02.2021 року 

 

 

Голова комісії - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Іван Драгун. 

 

Члени комісії:  

- головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради - Олександр Іваськевич; 

- завідувач сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна міської ради Ірина Бандура; 

- завідувач сектору, головний архітектор міста сектору містобудування та 

архітектури міської ради Тетяна Білоока; 

- директор КП «Житловик» Зіновій Шафран; 

- інженер житлової дільниці ЖЕГ КП «Житловик» Ірина Якубовська. 


