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8|дповйно до статей 6,25, з9 3акону }ща!ни <|{ро м1сшев! лертсавн!
адм|н1сщац||>, |1оложення про районну ком!с|то з питань техногенно-
еколог!чно| безпеки 1 надзвинайних ситуац[й, затверд)кеного розпоряд)кенн'{м
голови районно! дерт<авно! адм|н1сщац|] в1д 16.12.2010 .}т[э 1093 <||ро щворення
районно| ком[с|| з питань техногенно-еколог|чно| безпеки 1 надзвинайних
сицац|й>>, внести так| зм|ни:

1. 8вести до складу районно1 ком|с|!: зав1дувана сектору цив!льного
захисц районно| держазно! адм|н|сщац|! йединцева 8олодимира 8|кторовича'
призначив!пи його перп]им заступником голови районно! ком!с[|; вавальника

9уц|вського районного в1дд1лу [оловного упр!вл1ння .(ержавно? сл1окби

9кра!ни з надзвияайних ситуац|й у {арк|вськ|й област| (арпова Андр1я
1вановина' признанивши його заступником голови районно! ком|с!| (за згодоло).

2'Бивести з|

1(ривотпликова €.Ф.
складу районно!

3. викласти в нов|й редакц!| тункт 5 розпоряд>кення:
<<€ектору цив|льного захисц районно! дер>кавно! адм|н!сщац1]

(йединцев Б.8.) зд|йсттговати орган1зац1йне' 1нформац!йне, методичне та
матер1ально-техн[чне забезпечення роботи районно] ком|с|1 з птдтань

техяогенно-еколоЁчно] безпеки 1 надзвичайних ситуац1й.8становити контроль
за виконанням 1] протокольних р|шень>.

4. 8икласти в нов|й редакц1! окрем| пункти |[осадового складу районно!
ком!с|] з питань техногенно-еколог1чно] безпеки 1 надзвинайних сицац|й:

<<2' 3ав|лран сектору цив1льного захисц районно| дер>кавно|

адм!н|сщац||, пертпий заст1'пник голови районно| ком1с!!>;

<<3. Ёачальник ]{угу!вського Районного в!дд|лу [оловното управ.т:1ння

,{ержавно| слухсби !кра1ни з надзвичайних ситуал1й у {арк|воьк|й област|,

3асцпник голови районно! ком|с!{>;
<4. €пец|ал|ст 1 категор|! секгору цив1льного захисц районно! дер:кавно|

адм1н|сщац1|, в1дпов|дальний сещетар районно| ком|о1}>;

<<5. !ачальник 9уц!воького районного в!дд|лу (з обс.гуговування
чуц!ъського та пеяен!зького район1в) [гйБ€ 9кра!хти у {арк|вськ|й област!);

ком|с1|: кривоносав.в.,
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(7. начальник 9уту!вського м1тсрайонного 9правл|ння [оловного

1.правл1ння ,{ертссанеп1дслухби у {,арк1вськ|й област|, головний дер>кавний
сан1тарний л1кар 9уц!вського, |1енен|зького, 1!1евпенк|вського район|в
{арк|всько| област}>;

<1 1. Ёанальник 9уц!всько! ф1л[! |{А1 <{арк|вгаз>;
<<15. Ёачапьник управл1ння економ|чного розвитку 1 торг[вл1 районно|

державно| адм|н|сщац1|>;
<19. Ёачальник }орид|{чного в|лл!лу апарату районно| лержавно|

адм!н|страц|}>;
<20. 3ав1дувая сектору м1стобулування | арх|текцри районно{ дер:кавно|

алм!н!сщаш1|. головн ий арх1тектор району>:
<<21. Ёачальник в1дд|лу жит'{ово-кощ/н:}льного гооподаротва та

буд|вництва районно! державно! адм|н1срац1!>;
<<22. Ёача;тъник в1дд|лу !нфраструкцри районнот дер)кавнот

адм|н1сщац|}).
5. 8ик:почити окрем| пункти |з |[осадового складу районно| ком1с1] з

питань техногенно-еколог|чно| безпеки | надзвичйних сицац|й:
<<9. [олова правл!ння районного опоживчого товариства);
<<]3. [олова правл1ння в[дкритого акц1онерного товариства <А1||-

16350>>;
<<16. Ёачапьник управл1ння розвитку [нфраструкт1ри

райдержадм|н|сщац|!>.
6. 8изнати таким' що вщатило нинн1сть, розпорядження голови районно!

державнот адм|н1сщац1! вц 09.02.20|2 !т|э 125 <||ро внесення зм[н до

розпоряд)кення голови районнот дер:кавно{ адм1н!сщац1! в|д |6.12.2010

л! 1093>.

пер!цшй заступнпк голов!{

районп:о! дер:кавно[ адм!н!страц!! к).к. вАР)кв[нов


