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Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 11 березня  2016 року № 79 

 
Про створення державної надзвичайної  
протиепізоотичної комісії при  
Чортківській міській раді. 
  
 

Для оперативного вирішення питань, пов’язаних із запобіганням 

виникнення в місті надзвичайних ситуацій і оперативного реагування на них, 

координації і контролю комплексу робіт та заходів у цій сфері та у зв’язку з 

проведеними структурними і кадровими змінами в міській раді, керуючись 

Законом України ст. 36 п. 3 “ Про місцеве самоврядування в Україні, 

виконавчий комітет Чортківської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Створити державну надзвичайну протиепізоолотичну комісію при 

Чортківській міські раді. 

 

2.  Затвердити склад державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

Чортківській міській раді, що додається 

 

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 

державної надзвичайної протиепізоотичної  
комісії при Чортківській міській раді 

 

 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: 
 

 Гнидишин    -  Головний спеціаліст управління -  

 Іван Євстахович      лікар ветеринарної медицини 

         (за згодою) 

 

 Губ`як      - Начальник відділу земельних 

 Роксолана Тарасівна      ресурсів та охорони  

          навколишнього середовища міської  

                   ради 

 

 Хайко                - начальник Чортківської міжрайонної 

 Василь Ярославович       державної лабораторії ветеринарної  

                    медицини (за згодою) 

 

 Гуцул       - В.о.начальника Чортківського   

 Оксана Миколаївна       міськміжрайонного упрвління ГУ  

                    ДСЕС у Тернопільській області,  

                головний державний санітарний  

                лікар міста Чорткова, Чортківського,  

                Гусятинського та Підволочиського  

                             районів (за згодою)  

  



 Юрчак    -  Начальник Чортківського відділу 

 Валентин Михайлович    поліції ГУНП в Тернопільській   

                  області (за згодою) 

Марусяк      - Начальник юридичного відділу   

Анна Миколаївна     міської ради    

        

 

 

Міський голова      Володимир ШМАТЬКО 

 


