
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до посадового складу комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Великодимерської 

об’єднаної територіальної громади  

 

Відповідно ст. 26 та п. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,  у зв’язку з кадровими змінами у виконавчому комітеті 

Великодимерської селищної ради, враховуючи позитивні висновки та 

рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, 

законності, протидії та запобігання корупції, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Внести зміни до посадового складу комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Великодимерської об’єднаної 

територіальної громади, додається. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Великодимерської селищної 

ради від 15.11.2018 р. № 335 «Про внесення змін до рішення Великодимерської 

селищної ради від 27.04.2018 р. № 154 VIII-VII «Про затвердження Положення 

про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай ситуацій 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

з питань регламенту, депутатської етики, законності, протидії та запобігання 

корупції. 

 

 

 

Селищний голова                                                            А. Бочкарьов 

  
 

 

 
смт Велика Димерка 

21 листопада 2019 року 

№ 618 ХХIX-VII   



Додаток 1  

до рішення селищної ради  

від 21.11.2019 р. № 618 XIX-VII 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Великодимерської об’єднаної територіальної громади 

 

Голова комісії – голова Великодимерської селищної ради. 

 

Заступник голови комісії – заступник селищного голови.  

 

Секретар комісії – головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 

діяльності. 

 

Члени комісії: 

 

1. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 

населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності.  

2. Староста Шевченківського старостинського округу. 

3. Староста Бобрицького старостинського округу.  

4. Староста Руднянського старостинського округу. 

5. Староста Жердівського старостинського округу. 

6. Начальник управління фінансів. 

7. Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури. 

8. Начальник відділу земельних ресурсів, містобудування та екології. 

9. Начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення. 

10. Начальник соціального захисту населення, захисту прав дітей, сім’ї та 

молоді. 

Начальник відділу освіти. 

12. Завідувач Великодимерської медичної амбулаторії сімейної медицини. 

Начальник КП «Великодимерське». 

14. Начальник Громадського формування «Захист».  

 

 

 

Секретар ради                                                   А. Сидоренко 

 
 

 
 

 

 


