
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
РІШЕННЯ 

 
“_____”___________20___року            м. Шепетівка                           № ________ 
 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Шепетівської міської ради від 
24 вересня 2015 року №204 «Про комісію  
з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій» 
 
         Відповідно до пункту 21 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту 
України, керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», з метою посилення та вдосконалення роботи з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виконавчий комітет ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до додатку №1 рішення виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради від 24.09.2015 року №204 «Про комісію з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» та затвердити загальний склад 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій міста 
Шепетівки виклавши його у новій редакції – додаток 1. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови.В.Вихівського. 
 
 
 
Міський голова                                                                                   М.Полодюк   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток   
до рішення виконавчого  
комітету Шепетівської міської ради 
від __________ 2020 року №______ 

 
ЗАГАЛЬНИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій міста Шепетівка 

 
Голова комісії – міський голова; 
Перший заступник голови комісії – перший заступник міського голови; 
Заступник голови комісії – завідувач сектора з питань надзвичайних ситуацій        

           та цивільного захисту населення; 
Заступник голови комісії – начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС України у 
Хмельницькій області; 
Секретар комісії – спеціаліст І категорії сектора з питань надзвичайних 
ситуацій   та цивільного захисту населення. 
 
Члени комісії: 
- Заступник міського голови;  
- Начальник юридичного відділу; 
- Директор центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, психолог; 
- Начальник відділу архітектури та містобудування;  
- Начальник фінансового управління; 
- Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин; 
- Головний лікар комунального закладу «Шепетівського центру первинної 

медико-санітарної допомоги» (за згодою); 
- Начальник Шепетівського районного управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (за згодою); 
- Начальник Шепетівського відділу поліції, головного управління 

національної поліції України в Хмельницькій області (за згодою); 
- Заступник головного лікаря Шепетівського району з медичної частини (за 

згодою); 
- Командир військової частини А-3730, начальник Шепетівського гарнізону 

(за згодою); 
- Начальник Шепетівського міськміжрайонного відділу лабораторних 

досліджень ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» (за згодою).   

 
 
            Завідувач сектора з питань НС та ЦЗН                                   Л.Дмитрук 
 
             
             Керуючий справами виконавчого комітету                            В.Рачук  
 
 


