РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

01.03.2021

Тур’ї Ремети

№3

Про внесення змін до складу штабу
з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру
на території Тур’є-Реметівської сільської ради

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист
населення від інфекційних хвороб», статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту
України, Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України 14.03.2018 № 223, враховуючи постанову
Верховної Ради України 17.07.2020 року № 807-ІХ» Про утворення та ліквідацію
районів», відповідно до наказу МВС України від 26.12.2014 року № 1406 «Про
затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.20154 за
№ 47/26492, з метою організації заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, спричиненої
інфекційним захворюванням COVID-19 на території Тур’є-Реметівської сільської
ради:

1. Склад штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру на території Тур’є-Реметівської сільської ради викласти у
наступній редакції:

Начальник штабу

Крупчинська Олександра
Ярославівна

-

перший заступник сільського голови

Секретар штабу

БІГАН
Михайло Михайлович

-

керуючий справами виконкому сільської
ради

Члени штабу:

ВОРОНИЧ
Едуард Васильович

-

секретар сільської ради

-

староста у селах Тур’я-Бистра, Свалявка

КМЕТИЧ
Івана Івановича

КОРОЛЬ
Володимир Іванович

-

ПЛОВАЙКО
Владислав Михайлович

-

заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

староста у селах Турички, Лумшори,
Липовець, Лікіцари

ЦУБИНА
Іван Івановича

-

староста у селі Туриця

ФРАЙТИК
Мар’яна Іванівна

староста у селі Вільшинки

-

ЦВІК
Йосип Іванович

-

ШИКУЛА
Юрій Михайлович

-

ЮСИБА
Іван Михайлович

-

староста у селах Порошково, Мокра,
Маюрки

староста у селах Тур’я Пасіка, Раково,
Завбуч

староста у селах Тур’я Поляна, Полянська
Гута

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник робіт з ліквідації НС,
перший заступник сільського голови

Олександра КРУПЧИНСЬКА

