Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 31.03.2016

№ 56

Про внесення змін в п. 2 рішення виконкому
№ 150 від 26.08.2015 р. «Про міську комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій»
У зв’язку із кадровими змінами в складі міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою забезпечення ефективності її
роботи, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет
міської ради вирішив:
1. Внести зміни в п. 2 рішення виконкому № 150 від 26.08.2015 р. «Про міську
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», затвердивши
посадовий склад комісії в редакції , що додається.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р. Джуру.

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
від 31.03.2016 № 56
Посадовий склад
міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
№
п/п

Установи та організації

Посада

1.

Міська рада

2.

Міська рада

3.

Галицький РВ УДСНС

4.

Міська рада

5.

Юридичний відділ міської ради

Начальник юридичного відділу

6.

Відділ економіки і промисловості
міської ради

Начальник відділу економіки і
промисловості

7.

Фінансовий відділ міської ради

Начальник фінансового відділу

8.
9.

Земельно-екологічний відділ міської
ради
Сектор житлово-комунального
господарства і обліку комунального
майна

Міський голова, голова комісії
Заступник міського голови, перший
заступник голови комісії
Начальник ДПРП м. Бурштин, заступник
голови комісії – за погодженням
Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту

Начальник земельно-екологічного відділу
Завідувач сектору житлово-комунального
господарства і обліку комунального
майна

10.

Комунальне підприємство «Житловик»

Директор КП «Житловик»

11.

КО «Бурштинська центральна міська
лікарня»

12.

Рогатинське міжрайонне управління
ГУ ДСЕС
Галицький УЕГГ
ПАТ «Івано-Франківськгаз»
Галицький РЕМ
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

Головний лікар КО «Бурштинська
центральна міська лікарня»
Начальник відділу організації санітарноепідеміологічного нагляду – за
погодженням
Старший майстер Галицького УЕГГ – за
погодженням
Майстер Бурштинської ВДЕМ 3 – за
погодженням

15.

Відділ освіти і науки міської ради

Начальник відділу освіти і науки

16.

Військово-облікове бюро міської ради

Завідувач військово-облікового бюро,
секретар комісії

13.
14.

