
 
 
 
 
Про внесення змін до розпоряд-
ження голови обласної держав-
ної адміністрації від 14.07.2015 
№ 309/2015-р 

 
 

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” внести зміни 
до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.07.2015 
№ 309/2015-р “Про утворення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації”, виклавши додаток до 
нього у новій редакції (додається). 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 



Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 27.08.2015 № 404/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
13.02.2019 № 70/2019-р)

 

 

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

обласної державної адміністрації 
 

Голова облдержадміністрації – голова комісії 

Перший 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 

Начальник відділу управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

– секретар комісії 

Директор Департаменту агропромислового розвитку обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту природних ресурсів та екології обл-
держадміністрації 

– член комісії 

Директор Департаменту економічного розвитку, промисло-
вості та інфраструктури 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 інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

– член комісії 

Начальник управління Служби безпеки України в області – член комісії* 

Начальник Головного управління Національної поліції в 
області 

– член комісії* 

Генеральний директор АТ “Хмельницькобленерго” – член комісії* 

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби в 
області 

– член комісії* 

Начальник Служби автомобільних доріг в області – член комісії* 
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Начальник управління Держпраці  в області – член комісії* 

Начальник регіонального офісу водних ресурсів в області – член комісії* 

Обласний військовий комісар – член комісії* 

Начальник Управління Укртрансбезпеки в області – член комісії* 

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

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 
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