
Проєкт 

 

Рішення виконавчого комітету 

 

Від __03\06\2020                                                                                                № 1237 

 

Про новий посадовий склад 

міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

 Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

від 12.05.2020 року № 255 «Про новий посадовий склад регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», на виконання протоколу № 4 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 27 березня 2020 року, з метою забезпечення роботи міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо захисту 

населення та територій міської ради від надзвичайних ситуацій і координації робіт у цій 

сфері виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 1. Затвердити новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (додається). 

2. Вважати таким, що втратив чинність, посадовий склад міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджений рішенням 

виконавчого комітету міської ради від 24.02.2020  № 19 «Про затвердження Положення про 

міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і її 

посадового складу у новій редакції» 

 3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на головного 

відповідального виконавця — головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради О. Іваськевича. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в. о. першого заступника 

міського голови І. Бандуру. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Роксолана Джура 

 

 

Підготував: 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту                                _________________       О. Іваськевич 

 

 

Погоджено: 

 

В. о. першого заступника міського голови             __________________      І. Бандура 

 

 

Юридичний відділ                                                     _________________        _______________ 

 

 

Начальник загального відділу                                  _________________        М. Яцик 



     ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення виконавчого  

комітету міської ради 

від ___________  № _____ 

 

Посадовий склад 

міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

№ 

з/п 
Установи та організації Посада 

1. Бурштинська міська рада Міський голова, голова комісії 

2. Бурштинська міська рада 
Перший заступник міського голови, 

перший заступник голови комісії 

3. 

Сектор житлово-комунального 

господарства і обліку комунального 

майна міської ради 

Завідувач сектору, заступник голови 

комісії 

4. 
Галицький РВ У ДСНС України 

в Івано-Франківській області 

Начальник ДПРП м. Бурштин, заступник 

голови комісії – за погодженням  

5. Бурштинська міська рада 

Головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту, секретар комісії 

6. Юридичний відділ міської ради Начальник відділу 

7. 
Відділ економіки і промисловості  

міської ради 
Начальник відділу  

8. Фінансовий відділ міської ради Начальник відділу 

9. 
Земельно-екологічний відділ  

міської ради 
Начальник відділу 

10. Відділ освіти і науки міської ради Начальник відділу 

11. Військово-облікове бюро міської ради Завідувач бюро 

12. КП «Житловик» Головний інженер підприємства 

13. 
КНП «Бурштинська центральна  

міська лікарня» 
Директор підприємства 

14. 

Рогатинська міськміжрайонна філія  

ДУ «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 

Керівник філії – за погодженням 

15. 
Галицьке ВП Тисменицького ВП ГУНП в 

Івано-Франківській області 
 Заступник начальника – за погодженням 

16. 
ГЕМ Галицької дільниці Калуського 

відділення ПАТ «Івано-Франківськгаз» 
Старший майстер – за погодженням 

17. 
Філія АТ «Північна»  

АТ «Прикарпаттяобленерго» 

Майстер ВДЕМ № 3 Галицької СЕЕМ – за 

погодженням 

18. 
Галицьке РУ ГУ Держпродспожив-

служби в Івано-Франківській області 

Головний спеціаліст відділу контролю за 

дотриманням санітарного законодавства – 

за погодженням 

 

Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради                                       Олександр Іваськевич 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення виконавчого комітету 

«Про новий посадовий склад міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» 

 

 

 1. Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету Бурштинської міської 

ради «Про новий посадовий склад міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій» на засіданні виконавчого комітету є в. о. першого заступника 

міського голови Ірина Бандура. 

 

 2. Розробником проєкту рішення та відповідальною особою за його супровід є 

головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

Олександр Іваськевич. 

 

 3. Доповідач по проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради є 

головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

Олександр Іваськевич. 

 

 4. Проєкт рішення розроблений відповідно до розпорядження Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 12.05.2020 року № 255 «Про новий посадовий склад 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», на 

виконання протоколу № 4 позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27 березня 2020 року, з метою забезпечення 

роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

щодо захисту населення та територій міської ради від надзвичайних ситуацій і координації 

робіт у цій сфері. 


