
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

05. оау. дощ ле дав
„_,

І

м. Володимир-Волинськии

Про розрахунково- аналітичну групу
Цивільного захисту міста Володимира-Волинського

Відповідно до Кодексу цивільного захисту, Закону України "Про захист
населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру", постанови Кабінету Міністрів України "Про єдину державну бистему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру", наказу Міністерства Надзвичайних Ситуацій України від 06.08.2002
року Ле 186 "Про введення в дію Методики спостереження щодо оцінки
радіаційної та хімічної обстановки", з метою своєчасного збирання, обробки,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан радіаційної та хімічної
обстановки, для прийняття рішення про своєчасне реагування на негативні зміни

стану довкілля у разі виникнення надзвичайної ситуації, керуючись п. 19 ч. 4 ст.
42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

1. Затвердити оновлений особовий склад розрахунково - аналітичної групи
цивільного захисту міста Володимира - Волинського:

Керівник групи:

_МазурокВасиль Олексійович - директор КП "Містопроект"

Заступник керівника групи:

СамогальськийЮрій Володимирович - заступник начальника
управління

містобудування і архітектури

Члени розрахунково- аналітичної групита їх обов'язки:

Антоненко Наталія Йосипівна - головний спеціаліст відділу майнових і

земельних ресурсів, обов'язки - оператор;
Калачинський Віктор Володимирович - головний спеціаліст

відділу
Держкомзему в м. Володимирі-
Волинському - оператор;



Трохимук Андрій Анатолійович - архітектор КП "Містопроект", обов'язки -
кресляр;

Шушняк Михайло Дмитрович - начальник дільниці технічної експлуатації
станційних споруд районного центру
телекомунікаційМ 114 м. Володимира -Волинського Волинської філії ПАТ
"Укртелеком"- зв'язківець;

Чубок Катерина Василівна - заступник головного лікаря з первинної
медико-санітарної допомоги територіаль -
ного медичного об'єднання - оператор.

2. Визнати таким, Що втратило чинність розпорядження міського голови від 23

лютого 2012 року Ле 55 р.

З. Начальнику відділу з питань цивільного захисту та кадрової роботи
виконавчого комітету міської ради (Мороз М.С.) довести дане розпорядження до
відома особового складу розрахунково - аналітичної групи Цивільного захисту
міста Володимира - Волинського.

4. КОНТРОЛЬ за ВИКОНЗННЯМ ЦЬОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ покласти на ПЄРШОГО ЗЕІСТУПНИКЗ

міського голови Матвійчука Я.А.

Міський голова П.Д. Саганюк
Мороз 22988


