
Проект 

РІШЕННЯ 

 

 

_______________                                                                                                  № 117 
 

 

 

 

Про створення територіальних 

спеціалізованих служб цивільного 

захисту Бурштинської міської ланки 

територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту 

 

 

На виконання Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2015 року № 101 «Про затвердження типових положень про 

функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», 

від 08.07.2015 року № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби 

цивільного захисту», розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

від 25.04.2016 року № 257 «Про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту», 

з метою організації належного забезпечення заходів цивільного захисту населення і 

територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

проведення спеціальних робіт за функціональною спрямованістю виконавчий комітет 

міської ради вирішив: 

1. Утворити територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту відповідно до 

Переліку територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

(додається) 

2. Керівникам територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту за 

погодженням з юридичним відділом міської ради в місячний термін розробити положення 

про відповідні служби та подати їх на затвердження міському голові. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови В. Гулика. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

Вик.Німченко М.С. 

 



ЗАТВЕРДЖЕННО 

Рішенням виконавчого  

комітету міської ради 

від ____________ № ____ 

 

 

 

Перелік 

 територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту Бурштинської міської 

ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 

 

№ 

з/п 

Найменування 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Органи управління і 

суб’єкти господарювання, 

на базі яких формуються 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

Начальник 

спеціалізованої служби 

цивільного захисту 

1. Інженерна служба КП «Житловик», КП 

«Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради», 

Сектор житлово-

комунального господарства 

Головний інженер КП 

«Житловик» 

2. Комунально-технічна 

служба 

Сектор житлово-

комунального господарства, 

КП «Житловик» 

Завідувач сектору 

житлово-комунального 

господарства 

3. Служба матеріального 

забезпечення 

Відділ економіки і 

промисловості 

Начальник відділу 

економіки і 

промисловості 

4. Медична служба КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

Головний лікар КО 

«Бурштинська 

центральна міська 

лікарня» 

5. Служба торгівлі і 

харчування 

Відділ економіки і 

промисловості 

Головний спеціаліст з 

прав споживачів і 

торгівлі 

6. Технічна служба КП «Житловик» Начальник АТГ КП 

«Житловик» 

 

 


