
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 27.04.2021                               смт Воскресенське                № 33

Про  затвердження  складу  комісії  з
питань техногенно-екологічної безпеки
і  надзвичайних  ситуацій
Воскресенської селищної ради 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,   керуючись  Типовим  положенням  про  регіональну  та  місцеву
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  17.06.2015  р.
№409,  враховуючи кадрові  зміни,  що відбулися  в  апараті  селищної  ради,
виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити  склад  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради:
– голова комісії – Олександр ШАПОВАЛОВ – селищний голова;
– заступник голови комісії – Юрій ЯСЬКІВ – заступник селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради;
–  секретар  комісії  –  Людмила  МЕЛЬНИК –  в.о.  начальника  відділу  ЖКГ,
інвестицій та соціально-економічного розвитку селищної ради;
члени комісії:
– Людмила МАНЖУЛА – керуюча справами (секретар) виконавчого комітету
селищної ради;
– Олена САКУН – начальник юридичного відділу селищної ради;
– Володимир МІЛЬКОВИЧ – інспектор відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-
економічного розвитку селищної ради;
– Юлія БЕЛЕВʼЯТ – т.в.о. начальника фінансового відділу селищної ради;
– Тетяна СИВАНИЧ – начальник відділу «Центр надання адміністративних
послуг» селищної ради;
–  Сергій ЗЯБКО – начальник відділу соціального захисту населення;
–  Керівник  підрозділу  територіального  органу  ДСНС  України  в
Миколаївській області (за узгодженням).



2. Рішення виконавчого комітету від 27 вересня 2019 року № 54 «Про
внесення змін до складу комісії  з  питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних  ситуацій  Воскресенської  селищної  ради,  виклавши  його  в
новій редакції» зняти з контролю, як таке, що втратило чинність.

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на заступника
селищного  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  органів  ради Юрія
ЯСЬКІВА.

Селищний голова              Олександр ШАПОВАЛОВ



Аркуш погодження
проекту рішення виконавчого комітету Воскресенської селищної ради

«Про затвердження складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Воскресенської селищної ради»

Заступник селищного голови з питань
 діяльності виконавчих органів ради Юрій ЯСЬКІВ 

Секретар селищної ради Тетяна БІЛОЗОР 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету селищної ради Людмила МАНЖУЛА 

Начальник юридичного відділу                                      Олена САКУН

Начальник відділу ЖКГ, інвестицій 
та соціально-економічного розвитку  Людмила МЕЛЬНИК


