
 
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28.01.2021  № 21 

с. Руська Поляна 
 

Про внесення змін до складу місцевої комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

при виконкомі Руськополянської сільської ради 
 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.06.2015 року № 409 «Про затвердження Типового 

положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій» та з метою своєчасного проведення робіт, 

пов'язаних з запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенно-

екологічного та природного характеру на території Руськополянської сільської 

ради, виконавчий комітет: 

ВИРІШИВ 

1. Внести зміни до складу  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при виконкомі Руськополянської сільської ради, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету від 01.07.2019 року № 104, 

виклавши додаток №1 в новій редакції. 

2. Рішення виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 

25.05.2020 року № 55, вважати таким, що втратило чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю.А. 

 

 

     Сільський голова                                                  Олег ГРИЦЕНКО 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     Додаток 1 

                                         до рішення виконавчого 

комітету Руськополянської  

               сільської ради  

№ 21 від 28.01.2021 р. 

  

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД  

місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

при виконкомі Руськополянської сільської ради 

 

1. Гриценко О.Г. - сільський голова, голова комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

2. Прудивус А. Л. - заступник сільського голови, заступник голови комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

3. Пашкевич Ю.А. – заступник сільського голови, секретар комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
 

Члени комісії: 

3. Кривошея О. І. –  староста с. Дубіївка; 

4. Шаталов А. Є. – начальник відділу правопорядку, безпеки громадян, 

цивільного захисту, охорони праці, запобігання корупції, зв’язків з 

правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради; 

5. Болотюк В.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

6. Чередніченко В.В. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради; 

7. Хряпак Ю. С. – начальник фінансвого управління Руськополянської 

сільської ради; 

8. Шпак Ю.В. – головний бухгалтер, начальник відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради; 

9. Нечипоренко О. О. – начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді, 

спорту виконавчого комітету Руськополянської сільської ради; 

        10. Тимарський О. С. – начальник КП «Геронимівка» Руськополянської 

сільської ради; 

        11. Громенко Т. А. – поліцейський офіцер громади; 

12. Шраменко Д. В. – лікар ЗПСМ с. Руська Поляна;  

13. Титаренко С. П. – т. в. о. начальника КО «Місцева пожежна охорона» 

Руськополянської сільської ради; 

14. Представник Черкаського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» (за згодою). 

15. Представник Управління екології та природних ресурсів Черкаської ОДА (за 

згодою). 

 

Секретар виконавчого комітету                                        Надія ШПАК 

 

 


