
   

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  _________________ 20__ року                 м. Чортків               № __________ 

Про виділення з місцевого 
матеріального резерву 
Чортківського району пально-
мастильних матеріалів 

З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, пов’язаної  із 
можливим вибухом (пожежею) паливо-мастильних матеріалів, не допущення 
загибелі людей та забруднення навколишньої території, збільшення зони 
зараження небезпечними речовинами – нафтопродуктами, відповідно до Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 30.09.2015 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 06 січня 2022 року (протокол №1) на підставі звернень 6 ДПРЗ 
Головного управління ДСНС України в Тернопільській області від 06 січня 
2022 року № 13 та Чортківського районного відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Тернопільській області від 06 січня 2022 
року № 210/116/03: 

1. Виділити з місцевого матеріального резерву Чортківського району 
паливо-мастильні матеріали:

- 6 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Тернопільській області 
200 (двісті) літрів дизельного пального; 

- Чортківському районному відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільській області 100 (сто) літрів бензину марки 
А92.
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2. 6 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Тернопільській області, 
Чортківського районному відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в 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 паливно-мастильних матеріалів.

3. 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

Олеся Хом’як

Борис Гусак

Володимир Коцюк


