
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про виділення з місцевого 

матеріального резерву 

Чортківського району пально-

мастильних матеріалів 

 

З метою забезпечення ефективної профілактики та недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із масовим захворюванням на 

коронавірус COVID-19, та забезпечення виконання рятувальниками завдань за 

призначенням під час ліквідацій надзвичайних ситуацій та подій,  відповідно до 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку 

створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій», відповідно до рішення місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при районній 

державній адміністрації від 29 квітня 2021 року  (протокол № 4), на підставі 

звернень 8 ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській області від       

30 березня 2021 року  № 10/129 та від 30 березня 2021 року  № 10/1-96: 

 

1. Виділити 8 ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській області 

200 (двісті) літрів дизельного пального та 45 (сорок п’ять) літрів бензину марки 

А-92 з місцевого матеріального резерву Чортківського району для проведення 

робіт з дезінфекції вулиць, парків, скверів із залученням спеціального 

обладнання та техніки. 

2. У зв’язку із відсутністю у рятувальників в повному обсязі пожежно-

рятувального спорядження виділити 8 ДПРЧ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області пожежні рукавиці в кількості 20 пар з місцевого 

матеріального резерву Чортківського району.  
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3. 8 ДПРЧ Управління ДСНС України у Тернопільській області   по   

закінченню   робіт   подати   місцевій   комісії   з   питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській районній  

державній  адміністрації  звіт  про  цільове  використання  виділених пально-

мастильних матеріалів. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження доручити 

відділу режимно-секретної, мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного 

захисту  районної державної адміністрації, контроль – залишаю за собою.  

 

 

Голова адміністрації                                                         Володимир ШИПІТКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Михайло Демчук 

  

Володимир Лилик 

 

Борис Гусак 

 

Володимир Коцюк 

 

Олеся Лобур 

 

Тетяна Осиф 

 


