
 
 

УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

25 жовтня 2021 року                                   Деражня                                                       №156 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету міської ради від 18.04.2019 року № 36 

«Про затвердження положення про ланку  

територіальної підсистеми єдиної державної  

системи цивільного захисту Хмельницької 

області в м. Деражня,утворення комісії з питань  

ТЕБ та НС та комісії з питань евакуації  

виконавчого комітету Деражнянської міської ради»  

 

Керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

ст.10, ч.2 ст. 19. ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 09. 01. 2014 р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту», від 11.03. 2015 р. №101 «Про затвердження типових положень про 

функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту», від 17 

червня 2015 р. № 409 Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, від 30 жовтня 2013 р. 

№ 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайних ситуацій», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2019 №36 «Про 

затвердження Положення про ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Хмельницької області в м. Деражня,  утворення комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та комісії з питань евакуації виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради (із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 10. 03. 2021 №41): 

1.1. Додатки 1,2 викласти в новій редакції (додаються). 

1.2. додаток 3 виключити. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Олексія БЕДНАРСЬКОГО. 

 

Андрій КОВПАК 

 

Міський голова 



  Додаток 1 

 

До рішення виконавчого 

комітету від 18.04.2019 року 

№36  в редакції  рішення  від 

10.03.2021 року №38 

В редакції рішення виконавчого 

комітету міської 

ради від 25 жовтня 2021 року 

№156 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

Міський голова - голова комісії. 

Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради - заступник голови 

комісії. 

Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи відділу житлово-комунального господарства та благоустрою Деражнянської 

міської ради- секретар комісії. 

Члени комісії: 

-Головний інспектор відділу запобігання НС Хмельницького РУ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області(за згодою); 

- Начальник 11ДПРЧ  и 1ДПРЗ  ГУ ДСНС у Хмельницькій області (за згодою); 

- Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради; 

- Начальник Деражнянського управління  ГУ  Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою);  

 -Начальник Деражнянського відділення ДУ «Хмельницький центр контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України»; 

- Начальник Деражнянського сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУП ГУ НП  

в  Хмельницькій області (за згодою); 

- Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО»; 

- Директор КНП «Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО»; 

- Начальник відділу  освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради; 

- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 

- Начальник  Філії  Деражнянський  райавтодор (за згодою);  

- Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»; 

- Директор КП «Деражнянський міськводоканал»; 

- Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 

- Начальник Деражнянської дільниці регіонального офісу водних ресурсів в Хмельницькій 

області (за згодою); 

- Начальник третього відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою); 

- Завідувач відділу містобудування та архітектури апарату виконавчого комітету  Деражнянської 

міської ради. 

 

 
 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради                                    Олексій  БЕДНАРСЬКИЙ  



Додаток 2 

До рішення виконавчого 

комітету від 18.04.2019 року 

№36  в редакції  рішення  від 

10.03.2021 року №38 

В редакції рішення виконавчого 

комітету міської 

ради від 25 жовтня 2021 року 

№156 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

комісії з питань евакуації виконавчого комітету Деражнянської міської ради 

Заступник міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради – голова комісії. 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту-заступник голови комісії. 

Спеціаліст 1 кат. з питань цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами та 

оборонної роботи Деражнянської міської ради- секретар комісії. 

Члени комісії: 

-Головний інспектор відділу запобігання НС Хмельницького РУ ГУ ДСНС України у 

Хмельницькій області(за згодою). 

- Начальник 11ДПРЧ и1ДПРЗ  ГУ ДСНС у Хмельницькій області (за згодою); 

- Начальник  відділу  праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради; 

- Начальник Деражнянського управління  ГУ  Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

(за згодою);  

 -Начальник Деражнянському відділення ДУ «Хмельницький центр контролю та профілактики 

хвороб МОЗ України»; 

- Начальник Деражнянського сектору  поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУП ГУ НП  

в  Хмельницькій області (за згодою); 

- Завідувач відділу економіки, інвестицій та комунальної власності апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради; 

- Головний лікар КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО»; 

- Директор КНП «Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО»; 

- Начальник Деражнянської РЕМ (за згодою); 

- Начальник  Філії  Деражнянський  райавтодор (за згодою);  

- Директор КП «Деражнянська ЖЕК № 1»; 

- Директор КП «Деражнянський міськводоканал»; 

- Начальник відділу фінансів Деражнянської міської ради; 

- Начальник третього відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки (за згодою). 
 

 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради                                 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій виконавчого комітету 

 Деражнянської міської ради   Олексій  БЕДНАРСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

   


