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Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 11 березня  2016 року № 78 

 
Про затвердження складу  
міської евакуаційної комісії 
 

Відповідно ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, ст. 42 Закону 

України “Про місцеве самовядування в Україні”, постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтеня 2013 року № 841 “Про затвердження порядку 

створення евакуацій у разі загрози виникнення або винекнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру”, з метою належної організації, 

планування, підготовки та проведення евакуацій у м. Чорткові та у зв'язку із 

кадровими змінами, виконавчий комітет Чортківської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад міської евакуаційної комісії, згідно додатку. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови міської 

ради від 19 лютого 2015 року № 37 «Про затвердження наказу 

начальника цивільного захисту Чортківської міської ради про 

оновлений склад евакуаційної комісії». 

 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника    

 міського голови  Недокуса Олега Зіновійовча. 

 

 

 

Міський голова        Володимир ШМАТЬКО 

                                 

 

 

 

 



  Додаток  

  до рішення виконавчого комітету 

  від                                       №  

 

 

СКЛАД 

міської евакуаційної комісії 
 

 

Недокус                                            - заступник міського голови, голова                         

Олег Зіновійовч              комісії   

 

Богута                                               - Секретар виконавчого комітету,    

Василь Васильович                          заступник голови комісії                                                                         

  

Фик                                                    - Головний спеціаліст з питань    

Віталій Романович               надзвичальної ситуації  

        та цивільного захисту міста    

                 Чорткова, секретар комісії                                                                                     

 

      Члени комісії: 
     

Гівчак               Начальник відділу містобудування,   

Михайло Михайлович           архітектури та капітального будівництва  

               виконавчого комітету міської ради 

 

Грицик      Начальник управління соціального захисту 

Ігор Михайлович   населення сім’ї та праці міської ради 

 

Марусяк      Начальник юридичного відділу міської 

Анна Миколаївна   ради 

 

Бойко      Начальник фінансового управління 

Надія Іванівна 

 

Губ`як       Начальник відділу земельних   

Роксолана Тарасівна            ресурсів та охорони  

      навколишнього середовища міської  

          ради 

 

Никифорець     Начальник інспекції благоустрою    

Георгій Дмитрович   Чортківської міської ради 

 

Радко      Начальник відділу культури, туризму,  

Ірина Іванівна    національностей та релігії міської ради 

 



Прокопів     Завідуючий сектором з питань внутрішньої 

Любов Іванівна    політики і зв'язків з громадськими   

      організаціями та засобами масової   

      інформації міської ради 

 

Бойко      Начальник фінансового управління 

Надія Іванівна    міської ради 

 

Яремко     Начальник управління освіти міської ради 

Тетяна Володимирівна    

 

 

 

 Голова міської ради                                                      Володимир Шматько  

  

 


