
Проєкт 

 

 

Від 09.04.2021                              № 2671 

 

 

 

Про передачу паливно-мастильних 

матеріалів 

 

 

Керуючись статтею 143 Конституції України, відповідно до статей 26, 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», 

враховуючи листи-звернення начальника 3 Державної пожежно-рятувальної частини 

управління ДСНС України в Івано-Франківській області від 08.04.2021 року № 669/06-25 і 

начальника Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» від 19.03.2021 року № 18.6-27/77/12 та протокольне 

рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 08 квітня 2021 року № 9, міська рада 

вирішила: 

1. Передати з міського матеріального резерву Бурштинської міської ради в безоплатне 

використання 3-ій Державній пожежно-рятувальній частині управління ДСНС України в 

Івано-Франківській області 690 (шістсот дев’яносто) літрів дизельного палива та 410 

(чотириста десять) літрів бензину А-92 для потреб Державного пожежно-рятувального поста 

м. Бурштин. 

2. Передати з міського матеріального резерву Бурштинської міської ради в безоплатне 

використання 100 (сто) літрів бензину А-95 Рогатинській міськміжрайонній філії ДУ «Івано-

Франківський ОЛЦ МОЗ України». 

3. Начальнику 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС 

України в Івано-Франківській області Ігорю Мильовичу та начальнику Рогатинської 

міськміжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України» Оксані Паньківській 

прийняти паливо відповідно до акту прийому-передачі та оформити відповідними 

бухгалтерськими документами. 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради Олександра Іваськевича. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                             Василь Андрієшин 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту О. Іваськевич        _______________     «___»  _____ 2021 року 

  

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови Р. Стасько     _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Начальник фінансового відділу О. Петровська      _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Головний бухгалтер І. Федунків                              _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Начальник відділу економіки і промисловості  

М. Назар                                                                 ________________     «___» _____ 2021 року 

 

 

Начальник загального відділу М. Яцик                   _______________      «___» _____ 2021 року 

 

 

Юридичний відділ І. Мельник                                 _______________     «___»  _____ 2021 року 

 

 

Секретар міської ради Р. Іванюк                              _______________     «___»  _____ 2021 року 

  



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  

«Про передачу паливно-мастильних матеріалів» 

 

1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про передачу 

паливно-мастильних матеріалів» є виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

2. Мета та обґрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.  

Метою прийняття проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про передачу 

паливно-мастильних матеріалів» є сприяння здійсненню запобіжних заходів у разі загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 

проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів на території Бурштинської міської 

громади 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Стаття 143 Конституції України, статті 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року 

№ 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», листи-звернення начальника 3 

Державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України в Івано-Франківській 

області від 08.04.2021 року № 669/06-25 і начальника Рогатинської міськміжрайонної філії 

ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 19.03.2021 року   

№ 18.6-27/77/12 та протокольне рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 08 квітня 2021 року № 9. 

4. Доповідач: головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради Олександр Іваськевич. 

 

 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних  

ситуацій та цивільного захисту міської ради                                       Олександр Іваськевич 

 

09.04.2021 року 


