
ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 Р І Ш Е Н Н Я 

         24.06.2021                             смт Воскресенське                           № 54

Про затвердження складу постійно 
діючої комісії з питань евакуації 
мешканців населених пунктів 
Воскресенської селищної ради 

Відповідно до підпункту 2  пункту «б» частини першої статті 38 Закону
України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  30  жовтня  2013  року  №  841  «Про  затвердження
Порядку  проведення  евакуації  у  разі  загрози  виникнення  або  виникнення
надзвичайних ситуацій», враховуючи пропозиції членів виконкому, виконком
селищної ради 

ВИРІШИВ:

1.  Затвердити  склад  постійно  діючої  комісії  з  питань  евакуації
мешканців населених пунктів Воскресенської селищної ради, що додається.

2.  Рішення  виконавчого  комітету  Воскресенської  селищної  ради  від
19.10.2018  року  №  71  «Про  постійно-діючу  комісію  з  питань  евакуації
мешканців  населених  пунктів  Воскресенської  селищної  ради»  та  рішення
виконавчого комітету від 27.09.2019 року № 53 «Про внесення змін до складу
постійно  діючої  комісії  з  питань  евакуації  мешканців  населених  пунктів
Воскресенської  селищної  ради,  виклавши  його  в  новій  редакції»,  визнати
такими, що втратили чинність.

3.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  начальника
відділу  ЖКГ,  інвестицій  та  соціально-економічного  розвитку  Людмилу
МЕЛЬНИК

Селищний голова      Олександр ШАПОВАЛОВ

Затверджено
рішення виконкому селищної ради



24.06.2021 р. № 54

СКЛАД
постійно діючої комісії з питань евакуації мешканців населених пунктів 

Воскресенської селищної ради 

Голова комісії - Білозор Т.П., секретар селищної ради 
Секретар комісії - Ясляр Г.В., державний реєстратор 

ГРУПА ОБЛІКУ ТА РОЗМІЩЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНОГО НАСЕЛЕННЯ
У БЕЗПЕЧНОМУ МІСЦІ 

НАЧАЛЬНИК  ГРУПИ -  Манжула  Л.А.,  керуюча  справами  (секретар)
виконавчого комітету 
Помічники начальника групи обліку евакуаційного населення:
Підойма І.О. - начальник відділу загальної та організаційної роботи 
Хроленко І.О. - староста с. Калинівка 
Бень І.М. - староста с. Пересадівка 
Крикун І.Ф. - староста с. Михайло-Ларине
Ігнатов О.А. - староста селища Грейгове, сіл Водокачка, Степове та Червоне 

Помічники начальника групи розміщення евакуаційного населення:
Сиванич Т.Є. - начальник відділу «ЦНАП» 
Булика Г.М. - адміністратор відділу «ЦНАП»
Маламан Н.В. - адміністратор відділу «ЦНАП»
Гарізан Ю.В. - адміністратор відділу «ЦНАП»
Осіння І.М. - адміністратор відділу «ЦНАП»

ГРУПА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
Начальник  групи - Мельник Л.Є., начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 
соціально- економічного розвитку 

Помічник начальника групи з оповіщення:
Мірошниченко Т.В. - інспектор групи з військового обліку 

Помічник начальника групи з транспортного забезпечення:
Шаповалов І.А. - завідувач господарства служби господарського забезпечення 
селищної ради 

Помічник начальника групи із забезпечення продовольством та товарами 
першої необхідності:
Черненко Н.Й. - начальник відділу - головний бухгалтер
Белев'ят Ю.І. - головний спеціаліст фінансового відділу 

Помічник начальника групи медичного забезпечення:
Трофіменко Н.І. - сімейний лікар АЗПСМ смт Воскресенське 



Помічники начальника групи з матеріально-технічного забезпечення:
Бурлака Л.М. - спеціаліст 
Коваленко О.В. - спеціаліст 

Помічники начальника групи з евакуації матеріальних цінностей:
Машкін А.С. - оператор комп'ютерного набору 
Гаврюк Т.С. - діловод 
Красиворон Н.В. - архіваріус 
Пазенко Г.В. - інспектор відділу соціального захисту населення с. Калинівка 
Бондаренко  О.С.  -  інспектор  відділу  соціального  захисту  населення
с.Пересадівка 
Лешко Л.О.  -  інспектор відділу соціального захисту  населення с.  Михайло-
Ларине 
Абашвілі  С.В.  -  інспектор  відділу  соціального  захисту  населення  селища
Грейгове

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                             Людмила МАНЖУЛА


