
 
 
Про утворення комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій облас-
ної державної адміністрації 
 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 
“Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій”: 

1. Утворити комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзви-
чайних ситуацій обласної державної адміністрації (далі – регіональна комісія) 
та затвердити її посадовий склад (додається). 

2. Організаційне, інформаційне та методичне забезпечення діяльності ре-
гіональної комісії покласти на управління з питань цивільного захисту на-
селення обласної державної адміністрації. 

3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам привести положення місцевих комісій з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у відповідність 
до Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409, надавши їх до 10 серпня 
2015 року на погодження до регіональної комісії з питань техногенно-еколо-
гічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 30 травня 2011 року № 221/2011-р “Про загальний 
склад комісії та оперативної групи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації”. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 

Голова адміністрації        М.Загородний 
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Додаток  
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 14.07.2015 № 309/2015-р 
 

 
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

обласної державної адміністрації 
 

Голова облдержадміністрації – голова комісії 

Заступник голови облдержадміністрації – перший заступник голови 
комісії 

Начальник управління з питань цивільного захисту насе-
лення облдержадміністрації 

– заступник голови комісії 

Начальник Головного управління Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій в області 

– заступник голови комісії, 
керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної си-
туації* 

Начальник відділу управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

– секретар комісії 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту екології та природних ресурсів обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміні-
страції 

– член комісії 

Директор Департаменту соціального захисту населення обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації – член комісії 

Начальник управління інфраструктури та туризму облдерж-
адміністрації 

– член комісії 

Начальник управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Голова правління ПАТ “Хмельницькгаз” – член комісії* 

Генеральний директор ПАТ “Хмельницькобленерго” – член комісії* 

Генеральний директор ХОДТРК “Поділля Центр” – член комісії* 

Директор дочірнього підприємства “Хмельницький облавто-
дор” 

– член комісії* 

Директор Хмельницької філії ПАТ “Укртелеком” – член комісії* 

Начальник Головного управління Держсанепідслужби в об-
ласті, головний державний санітарний лікар області 

– член комісії* 
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Начальник Державної екологічної інспекції в області – член комісії* 

Начальник Служби автомобільних доріг в області – член комісії* 

Начальник Територіального управління Держгірпромнагляду 
в області 

– член комісії* 

Начальник управління державної архітектурно-будівельної 
інспекції в області 

– член комісії* 

Начальник управління Міністерства внутрішніх справ України 
в області 

– член комісії* 

Начальник управління Служби безпеки України в області – член комісії* 

Начальник обласного управління водних ресурсів – член комісії* 

Начальник обласного управління лісового та мисливського 
господарства 

– член комісії* 

Начальник обласного центру з гідрометеорології – член комісії* 

Обласний військовий комісар – член комісії* 

Начальник управління представництва, захисту інтересів 
громадян та держави у суді прокуратури області 

– член комісії* 

* Включаються до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
обласної державної адміністрації за згодою 

 
 
Заступник голови  
адміністрації                 В.Кальніченко 
 


