
 

 

  

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від  _________________ 20 __ року                                       №  _______________                 

 

Про місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Чортківській 

районній державній адміністрації 

 

Відповідно до статей 6 і 13 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року 

№18 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій» (з змінами), від 17 червня 2015 року № 409 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», з метою 

підвищення ефективності і вдосконалення роботи у сфері захисту населення та 

територій району від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціального та воєнного характеру: 

 

 1. Затвердити оновлений склад місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Чортківській районній 

державній адміністрації у посадовому складі згідно з додатком. 

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

державної адміністрації від 20 лютого 2020 року № 35-од «Про місцеву комісію 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

Чортківській районній державній адміністрації». 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова адміністрації                                                      Володимир ШИПІТКО 
 

 
 

 

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

№ 37/01-1 від 01.03.2021 
 

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000766A43006440FE01  

Підписувач ШИПІТКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 
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                  Михайло Демчук 

 

Володимир Коцюк 

 

Борис Гусак 

 

Володимир Мельник 
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Додаток 
 

до розпорядження голови  

районної державної адміністрації 

      

  _____________  2021   № ___ 
 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Чортківській районній державній адміністрації 
 

  

Голова районної державної адміністрації, голова комісії 

Перший заступник голови районної державної адміністрації, перший заступник 

голови комісії - керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення, розвитку 

інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

районної державної адміністрації, заступник голови комісії 

Начальник районного відділу УДСНС України  в Тернопільській області, 

заступник голови комісії 

Спеціаліст відділу з питань цивільного захисту населення, розвитку 

інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

районної державної адміністрації, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

Начальник відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального 

господарства районної державної адміністрації 

Головний спеціаліст відділу з питань цивільного захисту населення, розвитку 

інфраструктури, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 

районної державної адміністрації  

 
Начальник управління соціального захисту населення районної державної 

адміністрації 

Завідувач Чортківського міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський 

обласний лабораторний центр МОЗ України» 
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Начальник Чортківського відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Тернопільській області 
 

Начальник Чортківського МРВ УСБУ в Тернопільській області 

Начальник Чортківської дільниці Регіонального офісу водних ресурсів у 

Тернопільській області 
 

Начальник Чортківської гідрологічної станції 

Військовий комісар Чортківського об’єднаного міського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки  
 

Начальник Чортківського району електромереж (за згодою) 

Начальник дільниці мережі доступу № 314/7 ПАТ «Укртелеком» Тернопільська 

філія (за згодою) 

Начальник Чортківського управління з експлуатації газового господарства (за 

згодою) 

Голова правління ТОВ «Чортківське АТП – 16142» 

 

Заступник голови районної ради  

 

Чортківський міський голова (за згодою) 

Начальник Чортківського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у 

Тернопільській області 

 

Головний лікар «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Чортківської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги 
 

Начальник відділу правового забезпечення та документообігу апарату районної 

державної адміністрації 

 

 

Начальник відділу з питань цивільного  

захисту населення, розвитку інфраструктури,  

оборонної роботи та взаємодії з  

правоохоронними органами адміністрації          Борис ГУСАК 
 

Юлія Голодрига 

 

 


