
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 19 лютого 2021 р.                                                                                         № 42  

 

Про створення комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій 

 

           Керуючись пп. 3 ч. 3 ст. 6, пп. 20 ч. 1 ст. 21 Кодексу цивільного захисту 

України, відповідно до статей 38, 40 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», з метою координації діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, 

пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і 

територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації, виконавчий 

комітет Андрушівської міської ради 

 

В И Р І Ш У Є: 
 

1. Утворити місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій та затвердити її посадовий склад, додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 



 

       Додаток 

                                                                        до рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

 19 лютого 2021 р. № 42  

  

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Андрушівської міської ради 

 
Голова комісії – міський голова. 

Перший заступник голови комісії  - заступник міського голови   з питань  

діяльності виконавчих органів міської ради. 

Заступник голови комісії  - заступник міського голови   з питань  діяльності 

виконавчих органів міської ради. 

Відповідальний секретар комісії – головний спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи та цивільного захисту  відділу організаційно-кадрового забезпечення 

міської ради. 

Члени комісії: 

- начальник Андрушівського районного сектору Управління ДСНС України 

в Житомирській області; 

- начальник Андрушівського відділення поліції  Бердичівського відділу 

ГУНП в Житомирській області; 

- начальник Андрушівського РЕМ; 

- військовий комісар Андрушівського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки; 

- директор комунального підприємства АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ 

Андрушівської міської ради; 

- директор комунального підприємства «Комсервіс» Андрушівської міської 

ради; 

- иначальник Андрушівського районного управління Головного управління  

Держпродспоживслужби в Житомирській області; 

- старший майстер Андрушівської дільниці  Попільнянського ВР ПАТ 

«Житомиргаз».директор КНП «Андрушівська міська лікарня» 

Андрушівської міської ради; 

- директор КНП ЦПМСД  Андрушівської міської ради. 

 

 

Керуючий справами                                     Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 

  

                                                                         

  


