УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 18.10.2011 № 289рг
м.Красноармійськ

Про затвердження нового складу
міської евакуаційної комісії

З метою вдосконалення роботи міської евакуаційної комісії, керуючись статтею
11 Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру» та статтями 42, 59,73 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку з кадровими змінами, 1. Затвердити новий склад міської евакуаційної комісії (додається)

2. Розпорядження міського голови від 23.03.2009 № 64 рг «Про затвердження
нового складу міської евакуаційної комісії» вважати таким, що втратило чинність.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
18.10.2011 № 289рг
Склад
міської евакуаційної комісії
Балашов
Володимир Юрійович
Бонзюх
Ірина Павлівна

- заступник міського голови, голова комісії

Бєлікова
Лідія Сергіївна

- головний спеціаліст з обліку бездомних громадян та
осіб, звільнених з місць позбавлення волі УПСЗН
міської ради, секретар комісії

Члени комісії:
Аржавітін
Валерій Віталійович
Валяєв
Ігор Станіславович
Волкова
Тетяна Олександрівна
Гергель
Віталій Іванович

Головкіна
Тетяна Вікторівна
Дударєв
В’ячеслав
Олександрович
Костенко
Микола Лаврентійович
Морозова
Людмила Іванівна
Новіков
Денис Євгенович
Оніпко
Тетяна Михайлівна
Полєвий
Олександр Павлович

Сердюк
Ірина Володимирівна
Керуючий справами
виконкому міської ради

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради, заступник голови комісії

- начальник цеху телекомунікаційних послуг №14
ДФ ПАТ «Укртелеком» (за згодою)
- заступник військового комісара
Красноамійсько-Селідовського МВК
- головний лікар центральної районної лікарні
- начальник сектору охорони громадського порядку
Красноармійського МВ (по обслуговуванню населення
м.Красноармійська та Красноармійського району)
ГУМВС України в Донецькій області (за згодою)
- начальник міського відділу статистики (за згодою)
- головний інженер ПАТ «Красноармійське
автопідприємство «Укрбуд» (за згодою)
- головний лікар Красноармійської санітарної
епідеміологічної станції (за згодою)
- головний спеціаліст відділу торгівлі та побутового
обслуговування населення міської ради
- технік цивільного захисту
КП «Тепломережа» (за згодою)
- начальник міського відділу освіти міської ради
- начальник ВДАІ з обслуговування адміністративної
території міста Красноармійська, Красноармійського
району та автомобільно-технічної інспекції при УДАІ
ГУ МВС України в Донецькій області
- начальник вокзалу Красноармійськ (за згодою)

Н.П.Ярова

