
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до посадового  

складу комісії з питань ТЕБ та НС  

Великодимерської територіальної громади 

 

З метою вжиття заходів щодо забезпечення готовності місцевої ланки 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій 

в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період, забезпечення реалізації 

вимог техногенної та пожежної безпеки, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій», керуючись статтею 25, частиною першою 

статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи 

на лист Броварського РУ ГУ ДСНС України в Київській області від 30 червня 

2021 року № 16/876 з пропозицією включити їх представника до складу комісії 

з питань ТЕБ та НС Великодимерської територіальної громади,  враховуючи 

позитивні висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, 

Великодимерська 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 територіальної 

громади (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. 

 

 

Селищний голова                                                   Анатолій БОЧКАРЬОВ 

   
смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 543 ХVІI-VIIІ  



Додаток   

рішення селищної ради  

від 09 вересня 2021 року № 543 XVII-VIII 

 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Великодимерської територіальної громади 

 

Голова комісії  –  голова  Великодимерської селищної ради; 

Заступник голови комісії – заступник голови Великодимерської 

селищної ради; 

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. Начальник відділу  земельних ресурсів та екології; 

3. Начальник відділу капітального будівництва, житлово-комунального 

господарства, комунальної власності та розвитку інфраструктури; 

4. Начальник відділу матеріально-технічного та господарського забезпечення; 

5. Начальник Управління соціального захисту населення; 

6. Начальник Управління фінансів; 

7. Начальник Управління освіти, культури, молоді та спорту; 

8. Староста Шевченківського старостинського округу; 

9. Староста Бобрицького старостинського округу; 

10. Староста Руднянського старостинського округу;  

11. Староста Жердівського старостинського округу;  

12. Староста Богданівського старостинського округу; 

13. Староста Гоголівського старостинського округу; 

14. Староста Плосківського старостинського округу; 

15. Староста Русанівського старостинського округу; 

16. Староста Світильнянського старостинського округу; 

17. Директор КЗ «Муніципальний центр безпеки»; 

18. Директор КП «Великодимерське»;  

19. Завідувач Великодимерською амбулаторією загальної практики - сімейної 

медицини (КНП БРР «Броварський РЦ ПМСД»); 

20. Представник Броварського РУ ГУ ДСНС України в Київській області (за 

згодою). 

 

 

Секретар ради                                                                  Антоніна 

СИДОРЕНКО 

 



 


