ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

ОВ

м, Запоріжжя

№

/ЛР

Е^о внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
25.02Л016 № 122 «Про створення місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердження її посадового
складу та Положення про неї»
Керуючись статтями 6, 21, 28, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», у зв'язку зі структурними змінами в Запорізькій
райдержадміністрації
ЗОБОВ’ЯЗУЮ^
1. Затвердити посадовий склад місцевої комісії з питань техногенно-'
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізького району у новій
редакції, що додається.
2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.08.2019 № 333
«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
25.02.2016 № 122 «Про створення місцевої комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердження її посадового
складу та Положення про неї» визнати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови

Світлана ЧУДЕСНОЕА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Запорізької районної
державної адміністрації

ПОСАДОВИЙ СКЛАД

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Запорізького району
1. Голова райдержадміністрації, голова комісії.
2. Перший заступник голови райдержадміністрації, перший заступник
голови комісії.
3. Голова Запорізької районної ради Запорізької області, заступник
голови комісії (за згодою).
4. Заступник голови райдержадміністрації, заступник голови комісії.
5. Начальник Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСНС України
у Запорізькій області, заступник голови комісії (за згодою).
6. Начальник відділу з питань
райдержадміністрації, секретар комісії.
/

.

цивільного

захисту

населення

7. Начальник відділу фінансів райдержадміністрації.

8. Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму
райдержадміністрації.
9.
Начальник
райдержадміністрації.

управління

соціального

захисту

населення

10. Начальник відділу містобудування, архітектури та житловокомунального господарства райдержадміністрації.
11. Головний лікар КНП «Запорізька центральна районна лікарня» ЗРР ЗО
(за згодою).
12. Головний лісничий ДП «Запорізьке лісомисливське господарство» (за
згодою).

13. Начальник Запорізького районного відділення поліції Дніпровського
відділу поліції ГУНП в Запорізькій області (за згодою).
14.
Начальник Запорізького
«Запоріжжяобленерго» (за згодою).

району

електричних мереж ПАТ

15. Начальник Запорізького районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за згодою).
16. Начальник філії «Запорізька ДЕД>> дочірнього підприємства
«Запорізький облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні
дороги України» (за згодою).

Начальник відділу з питань цивільного
захисту населення райдержадміністрації

Людмила ПОЛУН

