
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

25 квітня  2012 р                     №  170     

 
Про зміни до розпорядження голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 

31.10.2011 року № 452 

 

 

Відповідно до другого абзацу пункту 6 Положення про комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 31.01.2011 року № 37, на виконання пункту 56 Плану 

усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки реалізації 

заходів державної політики у сфері цивільного захисту населення, 

запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру 

міста Києва 13-24 лютого 2012 року, затвердженого головою Київської міської 

державної адміністрації Поповим О.П. 19 березня 2012 року: 

 

1. Вважати пункт 2 розпорядження голови Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації від 31.10.2011 року № 452 

таким, що втратив чинність. 

 

2.  Затвердити посадовий склад комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, що додається. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації Кравченка С.О. 

 

 

 

Голова        О.Шевчук 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від “ ___ ” __________ 2012 року № ___ 

 

 

Посадовий склад 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Голова комісії: - перший заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

  

Перший заступник 

голови комісії: 

- заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 

Заступник голови 

комісії: 

- начальник управління з питань надзвичайних ситуацій 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

  

Члени комісії: 

 

- заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 - заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 - заступник голови Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 - начальник юридичного відділу Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

 - начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 - начальник відділу контролю за благоустроєм 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 - начальник відділу будівництва, архітектури та 

землекористування Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 

 - завідувач сектором взаємодії з правоохоронними 

органами Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 - завідувач сектором охорони праці Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

 - завідувач сектором екології Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

 - начальник управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації; 



 - начальник управління освіти Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації; 

 - начальник управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

 - начальник управління праці та соціального захисту 

населення Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

 - начальник фінансового управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації; 

 - директор комунального господарства по утриманню 

житлового господарства Дніпровського району міста 

Києва; 

 - начальник комунального підприємства «Шляхово-

експлуатаційне управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них Дніпровського 

району міста Києва»; 

 - директор комунального підприємства по утриманню 

зелених насаджень Дніпровського району міста Києва; 

 - начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління  

Міністерства внутрішніх справ України в місті Києві (за 

згодою); 

 - начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління 

Міністерства надзвичайних ситуацій України в місті 

Києві (за згодою); 

 - військовий комісар Дніпровського районного 

військового комісаріату міста Києва (за згодою); 

 - головний державний санітарний лікар санітарно-

епідеміологічної станції Дніпровського району міста 

Києва (за згодою); 

 - начальник Дніпровського районного відділу ГУ 

Держтехногенбезпеки в м. Києві. 

  

Секретар комісії: - заступник начальника управління з питань 

надзвичайних ситуацій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації. 

 

 

 

Керівник апарату       А.Павленко 

 

 

 

 

 

 

 


