
ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2021 року                                                                      №  41

с. Дмитрівка

Про новий склад  сільської
комісії з питань техногенно-
екологічної  безпеки і 
надзвичайних ситуацій 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, статті 32 Закону 

України «Про захист населення і територій  від надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру»,  керуючись статтями 33, 36,  52, 53 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з 
кадровими змінами, виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради 

вирішив:

1. Затвердити новий склад сільської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій  згідно з додатком.

2. Вважати таким, що втратив чинність, склад сільської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затверджений  

рішенням виконавчого комітету Дмитрівської сільської ради від 20 листопада 

2020 року № 7  «Про новий склад сільської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та і надзвичайних ситуацій».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Дмитрівської 
сільської ради Камінську Л.В.

Дмитрівський сільський голова                                              Н. СТИРКУЛЬ



Додаток
до рішення виконавчого 

комітету Дмитрівської сільської 
ради 

від 23 лютого 2021 року № 41

СКЛАД
сільської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки і надзвичайних ситуацій 

Голова комісії
СТИРКУЛЬ
Наталія Євстафіївна

- Дмитрівський сільський голова 

Заступник голови комісії
КАМІНСЬКА 

Людмила Володимирівна
- секретар Дмитрівської сільської 

ради
Секретар комісії

БАБІЧ
Тетяна Миколаївна

- начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального господарства та 

цивільного захисту апарату 

Дмитрівської сільської ради
Члени комісії:

ВОВЧЕНКО
Наталія Юріївна

- начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій апарату 

Дмитрівської сільської ради
ДОРОЩУК
Ольга Сергіївна

- начальник відділу земельних 

відносин, комунальної власності                                                                                 
апарату Дмитрівської сільської 
ради

КОВАЛЕНКО
Людмила Миколаївна

- інспектор військово-облікового 

столу апарату Дмитрівської 
сільської ради

ПЛАКСІНКО
Вячеслав Якович

- статистик апарату Дмитрівської 
сільської ради

СТУДЕНКО 

Олена Петрівна
- староста села Цибулеве

ШАПОВАЛ
Валентина Михайлівна

- директор Дмитрівського 

комунального підприємства 

Дмитрівської сільської ради 

«Сількомунгосп»
ЯГОДІНОВА
Юлія Олегівна

- завідувачка Дмитрівською 

амбулаторією загальної практики –

сімейної медицини (за згодою) 
________________________________




