
 

 

                                   Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  31.10.2022                                         м.Бурштин                                               № 249 

 

 

Про внесення змін в склад комісії з обстеження 

захисних споруд цивільного захисту затвердженого 

рішенням виконавчого комітету № 112 від 29.06.2022  

«Про створення тимчасової комісії з обстеження 

захисних споруд цивільного захисту» 

 

 

 З метою забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та визначення стану готовності захисних 

споруд цивільного захисту до використання за призначенням, уточнення їх обліку та 

балансоутримувачів, відповідно до статті 32 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138 «Деякі питання використання захисних 

споруд цивільного захисту», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09.07.2018              

№ 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту», ст. 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

та у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради вирішив: 
 

 1. Внести зміни в склад тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного 

захисту Бурштинської територіальної громади згідно додатку. 

 2. Тимчасовій комісії до кінця 2022 року провести додаткові обстеження захисних 

споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) на території Бурштинської 

територіальної громади, про що скласти відповідні акти, та внести уточнення до переліку 

захисних споруд (найпростіших укриттів), у яких реально здійснюється (передбачається) 

укриття населення із визначенням осіб (установ, організацій) відповідальних за утримання 

зазначених об’єктів. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань цивільного захисту 

та надзвичайних ситуацій міської ради (М. Яцинович). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради Романа 

Іванюка. 

 

  

 

Міський голова                                                                                          Василь АНДРІЄШИН 

 

 

  



                                                                                               Додаток 

                                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                                                               міської ради  

                                                                                               від  31.11.2022  № 249 

 

 

Склад 

тимчасової комісії з обстеження захисних споруд цивільного захисту  

Бурштинської територіальної громади 

 

Іванюк Роман Степанович - секретар ради – голова комісії 

Драгун Іван Олексійович - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради – 

заступник голови комісії 

П’ятківська Ірина Миколаївна  

 

- головний фахівець ІФРУ ГУ ДСНС України в 

Івано-Франківській області 

Яцинович Мар’яна Сергіївна - головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту – секретар 

комісії 

Гудзь Роман Романович - головний спеціаліст з питань діяльності 

правоохоронних органів, оборонної та 

мобілізаційної роботи 

Герт Ірина Ігорівна  - начальник відділу житлово-комунального 

господарства та обліку комунального майна 

Білоока Тетяна Іванівна - т.в.о. завідувача сектору містобудування та 

архітектури 

Пергельський Андрій Петрович - головний спеціаліст юридичного відділу 

  

 Члени комісії, які залучаються: 

при обстеженні закладів освіти 

 

Томин Іванна Степанівна - начальник відділу освіти і науки 

при обстеженні закладів охорони здоров’я 

 

Сачинська Наталія Ігорівна - т.в.о.директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

при обстеженні багатоквартирних житлових будинків 

Михайлишин Василь Миронович - директор КП «Житлово-експлуатаційне 

господарство» 

Хацевич Василь Іванович - ФОП Хацевич Василь Іванович 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                        Надія  КИЦЕЛА 


