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Про виділення дизельного пального
з міського резерву
У відповідності до ст. 40 Закону України „ Про місцеве самоврядування в
Україні“, враховуючи вимоги ст. 2 Кодексу Цивільного захисту України, п. 12
постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775, клопотання
міської комісії з питань ТЕБ і НС від 12.02.2021 року (протокол № 4), в зв’язку з
необхідністю заправки автомобільного транспорту, що приймає участь в розчищенні
вулиць і доріг територіальної громади від снігу:
1. Дозволити начальнику Стрийського міського комбінату комунальних
підприємств Р. Корчаку протягом 12 – 13 лютого 2021року:
1.1 Отримати з місцевого резерву 700 (сімсот) літрів дизельного пального та
видати його встановленим порядком :
- фермерському господарству „Агро Дар ЕКО“ – 180 л;
- фермерському господарству „Західне плюс“ – 120 л;
- фізичній особі Бурак В.В. – 100 л;
- фізичній особі Сербін П. В. – 100 л;
- фізичній особі підприємцю Годів В. Є. – 60 л;
- Стрийському коледжу ЛНАУ – 140 л.
і надати в міську комісію з питань ТЕБ і НС через відділ з питань НС та ЦЗН,
оборонної і мобілізаційної роботи виконкому міської ради копії актів виконаних
робіт та шляхових листів щодо виїздів для прибирання снігу протягом 11 – 13
лютого 2021 року.
1.2 Видати встановленим порядком начальнику 8-ї ДПРЧ ГУ ДС НС у
Львівській області В. Позднякову 100 л. автомобільного бензину.
2. Дозволити начальнику 8-ї ДПРЧ ГУ ДС НС у Львівській області
В. Позднякову отримати в міському комбінаті комунальних підприємств з міського
резерву 100 л. автомобільного бензину та надати встановленим порядком акти
виконаних робіт і шляхові листи в 3-х денний термін через відділ з питань НС та
ЦЗН виконавчого комітету міської ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника
міського голови І. Стецика.
Міський голова
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