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Про затвердження персонального
складу Лозiвськоi MicbKo[ KoMiciT

zг

з питань

техногенно-екологiчнот
безпеки та надзвичайних ситуацiй

Керуrочись п.п. 19, 2О ч. 4 ст. 42 Закону
Украi.ни uПро мiсцеве
самоврядування в Украiнi>, вiдповiдно
до п. 3 ч. З ст. 6 .u .,. 2l ч.

2 ст. |9
КодексУ цивiльнОго захисТу УкраТн И, П.б Положення
про Лозiвську MicbKy
комiсiЮ з питанЬ техногеНно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуацiй,
посадового складу ЛозiвськоТ MicbKoT KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй, затверджених
рiшенням виконавчого
KoMiTeTy Лозiвськот MicbKoT Ради вiд 22 березня 2оlб
року Jф 2об
uпро створення мiсцевот koMiciT з питань техногенно-екологiчнот безпеки та
надзвичайниХ ситуаuiЙ MicTa Лозова> (iз змiнами), З метоЮ координацiТ
дiй
органiв управлiння, сил та засобiв Micbkol ланки територiальнот пiдсистеми
сдинот державнот системи цивiльного захисту
разi виникнення
надзвичайних ситуацiй або вияI]лення загрози Тх виник}lення, органiзачiТ
першочеРговиХ заходiВ
лiквiдацiТ наслiдкiв надзвичайних ситуацiй
мiсцевого рiвня:
1. Затвер дити персонаJIьний склад ЛозiвськоТ MicbKoT KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаuiй згiдно з додатком.
2. Вiддiлу цивiльного захисту, оборонноТ, мобiлiзацiйноТ, режимносекретноТ роботи та взасмодiТ з правоохоронними органами ЛозiвськоТ
MicbKoT ради (Щерев'янко В.М.) довести розпорядження до персонального
складу ЛозiвськоТ MicbKoi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та
надзвичайних ситуачi й.
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З. Розпорядження мiського голови вiд 25 травня 2018 рокУ
<Про затвердження персонального складу ЛозiвськоТ MicbKoT KoMiciT з питань
техногенно-екологiчнот безпеки,га надзвичайних ситуашiй)) вважати таким,
що втратило чиннiсть.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника мiського голови Жидкова О.М.
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Додаток

до

розпорядження мiського

голови вiд22.|0.2018 р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛДД

r

Jlозlвсько[ MicbKoT KoMicii з п ита Il ь техногеII lIо-екологi
та надзвичайIlих ситуачiй

зЕлвнСький

1

Сергiй
Володимирович
2

ЛЬlZ:

жидкоВ

ОЛександр

миколайович

з. крикун
Валерiй
Вiкторович

ч

ltoT безпеки

-

Лозiвський мiський голова, голова KoMici[

-

перший заступник мiського голови, перший

заступIrик голови KoMicii
заступник
KoMiciT

мlського

голови,

заступник

голови

4. корпАн

заступник мlського голови, заступtIик голови
KoMicii

5. дЕрЕв,янко

начальник вiддiлу цивiльного захисту, оборонноТ,
мобiлiзацiйноТ, режимно-секретноТ роботи та
взасмодiТ з правоохоронними органами ЛозiвськоТ
MicbKoT ради, зас,гуtlllик голови KoMicii

Олексiй Петрович

Володимир

I\4иколайович

MУCICHKO

начальник Лозiвського районного вiллiлу ГУ
ДСНС УкраТни у Харкiвськiй областi, заступник
голови KoMiciT

7, троФимЕнко

головний спецiалiст вiддiлу цивiльного захисту,

6.

BiKTop Миколайович

Арrур Миколайович

оборонноТ, мобiлiзацiйноТ, режимно-секретноi
роботи та вза€модiт з правоохоронними органами
ЛозiвськоТ MicbKoT ради, секретар KoMicii

Члени KoMicii:

економiки

Лозiвськот

8. грАнкlн

начаJIьник управлiння

9. }ковтиЙ

директор комунального закладу охорони здоров'я
<лозiвське територiальне медичне об'сднання>

Сергiй
Олександрович
IBaH

10.

Юрiйович

зАлIзIнсъкиIZ
Олександр

миколайович

MicbKoT ради

ЛозiвськоТ MicbKoT ради

начальник
господарства
ради

управлiння житлово-комунального
та булiвничтва Лозiвськоi MicbKoT

1

J

1

l. кIпкАло

Вiкторiя BiKTopiBHa

|2. КI,РИЛко

13.
14.

15.
16.

вiддiлу

апарату

виконавчого KoMiTeTy ЛозiвськоТ MicbKoT ради

кошляк

IHHa Петрiвна

начальник вiддirrу мiстобулування, архiтектури та
земельних вiдносин ЛозiвськоТ MicbKoT ради

кустов

заступник начальника Лозiвського вiддiлу полiчiТ

Павло Вiкторович

Головного управлiння Нацiональноi полiцiТ

кушнIр

керуtочий справами виконавчого

в

Харкiвськiй областi (за згодою)

KoMiTeTy

Юрiй Вiкторович

Лозi вськоТ

лАвнIчЕнко

старший

мосЕнцЕвА

начаJIьник фiнансового управлiння ЛозiвськоТ

Тетяна
станiславiвна

18.

началпьник органiзацiйного

Вячеслав
Олександрович

Василь
Олександрович
17.

начальник управлiння працi та соцiального захисту
населення ЛозiвськоТ MicbKoT ради

нАумЕнко

Валерiй Вiталiйович

l9. овчАрюк

Тетяна BiKTopiBHa

м

icbKoT ради

оперуповноважений Лозiвського

мiжрайонного вiддiлу Управлiння Служби безпеки
УкраТни в Харкiвськiй областi (за згодою)
MicbKoT ради

заступник керiвника ЛозiвськоТ

мiсцевоТ
прокуратури XapKiBcbKoT областi (за згодою)

начальник Лозiвського районного управлiння ГУ
!ержпродспоживслужби в Харкiвськiй областi
(за зголоlо)

20.

ткАчЕнко

BiKTop Iванович

завiдувач ЛозiвськоТ мiськмiжрайонноТ фiлiТ
державноТ установи <Харкiвський обласний
лабораторний центр MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни>> (за згодою)

Керуючий справами
виконавчого KoMiTeTy
Лозiвськоi MicbKoi рали
.Щерев'янко, 2-21-0

IO.B. Кушнiр

