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БОРЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови
ЛЛ

С.

(Я 2019 року

Про
затвердження
персонального
складу комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Борщівської міської ради
Відповідно до абзацу п’ятого пункту 6 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, абзацу другого пункту 7
Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Борщівської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Борщівської міської
ради від 21 червня 2017 року № 163, рішення виконавчого комітету Борщівської міської ради від
21 березня 2018 року № 35 «Про затвердження посадового складу комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Борщівської міської ради» та з метою забезпечення
належної організації роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Борщівської міської ради, керуючись пунктами 19-20 частини четвертої статті 42
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити персональний склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Борщівської міської ради (далі - Комісія), що додається.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами
Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та
регіональної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
Типовим положенням про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
17 червня 2015 року № 409 та Положенням про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій Борщівської' міської ради, затвердженим рішенням виконавчого
комітету Борщівської міської ради від 21 червня 2017 року № 163.
3. У випадку відсутності із поважних причин (відпустка, відрядження, хвороба, тощо)
посадової особи, що включена до основного персонального складу комісії, до участі у роботі
комісії із правом прийняття рішення шляхом голосування залучається відповідна посадова особа
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Борщівської міської ради
Основний склад
КОБИЛЯНСЬКИЙ
Іван Іванович
ПРОКОПИШИН
Богдан Миколайович
МІСЬКА
Іван Васильович
РОГОЗА
Тарас Володимирович
СОКОЛОВСЬКИЙ
Олег Петрович

БАРТКІВ
Олег Богданович
БІЛЬ
Ольга Омелянівна
ВЕРБІЦЬКИЙ
Богдан Михайлович
ГЛАДКИЙ
Віталій Мирославович
ГОРБ’ЯК
Тетяна Борисівна
ГУК
Ярослав Володимирович
ДВІРНИК
Іван Васильович
КАЛУЦЬКИЙ
Василь Дмитрович
КАШУБА
Галина Теодорівна
КАЧАН
Василь Григорович
КОЛАЧ
Михайло Йосипович
КОМАР
Василь Степанович
КОПАЛКО
Василь Петрович
КУЧЕР
Ярослав Володимирович
ЛУЦЬКИЙ
Сергій Володимирович
МАЛИННИК
Олег Ярославович
МЕЛЬНИК

- Борщівський міський голова, голова комісії
- перший заступник міського голови, перший заступник голови
комісії
- начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з
правоохоронними органами та цивільного захисту міської ради,
заступник голови комісії
- начальник Борщівського РВ Управління ДСНС України в
Тернопільській області, заступник голови комісії (за згодою)
- головний спеціаліст відділу юридичного забезпечення, взаємодії
з правоохоронними органами та цивільного захисту міської
ради, відповідальний секретар комісії
Члени комісії
- головний спеціаліст відділу охорони здоров’я та цивільного
захисту Борщівської райдержадміністрації (за згодою)
- начальник Борщівської ЖЕД № 1
- військовий комісар Борщівського районного військового
комісаріату (за згодою)
- головний лікар Комунального некомерційного підприємства
"Борщівська районна лікарня" Борщівської районної ради
Тернопільської області (за згодою)
- начальник відділу управління персоналом та організаційноінформаційної роботи виконавчого комітету міської ради
- начальник Борщівського РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» (за
згодою)
- голова правління Борщівського районного споживчого
товариства) (за згодою)
- начальник відділу архітектури, містобудування та ЖКГ міської
ради
- начальник від ділу освіти міської ради
- начальник Борщівської дільниці регіонального офісу водних
ресурсів у Тернопільській області (за згодою)
- в.о. старости села Пищатинці
- головний лікар Борщівського комунального районного центру
первинної медико-санітарної допомоги (за згодою)
- в.о. старости села Цигани
- в.о. старости села Мушкатівка
- головний інженер Борщівського управління експлуатації
газового господарства ПАТ «Тернопільгаз» (за згодою)
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів
- начальник фінансового відділу міської ради

Тетяна Володимирівна
МИЦИК
Любов Василівна
НАКОНЕЧНИЙ
Олександр Миколайович
НИКОРЧУК
Катерина Павлівна
ПРИДРУГА
Мирон Михайлович
СВИНАРЧУК
Андрій Степанович
СТЕФАНИШИН
Іван Ігорович
СТЕЦЬКО
Марія Іванівна
ТИХОВИЧ
Дмитро Миколайович
ЧОКАН
Андрій Михайлович
ЧОМКО
Володимир Миколайович
ШЕТЕЛИНЕЦЬ
Оксана Дмитрівна

в.о. старости села Верхняківці
директор ДП «Техніка»
завідувач Борщівського міжрайонного відділу ДУ
«Тернопільський обласний центр МОЗ України» (за згодою)
Начальник філії «Борщівський райавтодор» (за згодою)
начальник Борщівського відділення поліції Чортківського ВП
ЕУНП в Тернопільській області (за згодою)
в.о. старости села Стрілківці
завідувач сектору економічного розвитку та інвестиційної
діяльності міської ради
в.о. старости села Королівка
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів
в.о. старости села Королівка
в.о. начальника Борщівського районного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за згодою)

Резервний склад
МАЛИННИК
Олег Ярославович
КОВАЛЬ
Степан Петрович
МІСЬКА
Іван Васильович

ВАХУЛА
Уляна Іванівна
ВОЙТУХІВ
Віталій Петрович
ВОРОБЕЦЬ
Володимир Дмитрович
ГРИНЧИШИН
Юлія Миколаївна
ЕУМЕНЮК
Дмитро Семенович
ДЕРЕШІВСЬКИЙ
Олег Іванович
ДОРОШ
Анатолій Анатолійович
ДУНЕЦЬ
Лілія Богданівна
ДЯЧУК
Олег Михайлович
КЛИМЧУК
Павло Володимирович
КОВАЛИШИН

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів, перший заступник голови комісії
начальник 8 ДПРЧ Управління ДСНС України в
Тернопільській області, заступник голови комісії (за згодою)
начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з
правоохоронними органами та цивільного захисту міської
ради, відповідальний секретар комісії
Члени комісії
завідувач відділення організації епідцосліджень
Борщівського міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський
обласний центр МОЗ України» (за згодою)
головний спеціаліст відділу архітектури, містобудування та
ЖКГ міської ради
головний інженер філії «Борщівський райавтодор» (за
згодою)
спеціаліст першої категорії сектору економічного розвитку
та інвестиційної діяльності міської ради
інженер Борщівської ЖЕД № 1
провідний інженер Борщівської дільниці регіонального
офісу водних ресурсів у Тернопільській області (за згодою)
заступник військового комісара з територіальної оборони
Борщівського районного військового комісаріату (за згодою)
головний спеціаліст відділу управління персоналом та
організаційно-інформаційної роботи виконавчого комітету
міської ради
т.в.о. заступника начальника Борщівського відділення
поліції Чортківського ВП ЕУНП в Тернопільській області (за
згодою)
старший майстер Борщівського управління експлуатації
газового господарства ПАТ «Тернопільгаз» (за згодою)
Головний інженер ДП «Техніка»

Роман Васильович
КУРМЕЙ
Надія Миронівна
МАЗУРОК
Мар’яна Петрівна
МАМЧУР
Ігор Віталійович
МАРИНОВСЬКИЙ
Олег Романович

заступник голови правління Боргцівського районного
споживчого товариства) (за згодою)
Головний спеціаліст відділу освіти міської ради

ПАКУЛЯК
Ярослав Ілліч
СВИДИНСЬКИЙ
Ігор Йосипович

ТУРЧИНЯК
Василь Михайлович
ЯКОВІВ
Юрій Богданович

в.о. начальника відділу охорони здоров’я та цивільного
захисту Боргцівської райдержадміністрації (за згодою)
заступник головного лікаря Комунального некомерційного
підприємства "Борщівська районна лікарня" Борщівської
районної ради Тернопільської області (за згодою)
заступник головного лікаря Боргцівського комунального
районного центру первинної медико-санітарної допомоги (за
згодою)
головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів
та ветеринарії Боргцівського районного управління
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (за
згодою)
головний інженер Боргцівського РЕМ ВАТ
«Тернопільобленерго» (за згодою)
головний спеціаліст фінансового відділу міської ради

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету міської ради
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