
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 березня 2021 року Валки №166

Про створення місцевої 
евакуаційної комісії 
Валківської міської ради

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження 
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення 
надзвичайних ситуацій» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 
27 вересня 2017 року № 733 «Про затвердження Положення про організацію 
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та 
зв'язку у сфері цивільного захисту» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення 
та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій» (із змінами):

1. Утворити місцеву евакуаційну комісію Валківської міської ради та 
затвердити її персональний склад (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 
від 02 жовтня 2019 року № 136 «Про створення евакуаційної комісії».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника місьшз^ЗіЗюйШзйіїгоря ШЗЕЛЬКОВСЬКОГО.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 22 березня 2021 року № 166

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
місцевої евакуаційної комісії Валківської міської ради

1. Ігор НІЗЕЛЬКОВСЬКИИ

2. Сергій ТИЖНЕНКО

3. Олександр МАЗУРЕЦЬ

4. Ольга БОРЩ

5. Андрій ГОЛОВЕНКОВ

6. Олександр ГРІНЧЕНКО

7. Ольга ДОЛГОПОЛОВА

8. Наталія ЗАВОРОТНЯ

9. Роман ЗЮБАН

10. Світлана ІВАНОВА

11. ЮліяКОМПАН

12. Володимир КРИВУНДЯК

13. Анжела МОЗУЛЬ

14. Віктор ПРИХОДЬКО

першии заступник міського голови, голова 
комісії

заступник міського голови, заступник 
голови комісії

завідувач сектору з питань цивільного 
захисту та надзвичайних ситуацій міської 
ради, секретар комісії

заступник міського голови

заступник начальника відділення поліції 
№ 1 Богодухівського РВП Головного 
управління Національної поліції в 
Харківській області (за згодою)

начальник відділу економічного розвитку та 
інвестицій міської ради

начальник загального відділу міської ради

начальник від ділу освіти міської ради

заступник завідувача відділу благоустрою 
міської ради

завідувач відділу благоустрою міської ради

завідувач сектору комп’ютерного 
забезпечення та інформаційних технологій 
міської ради

заступник головного лікаря КНП 
«Валківська центральна районна лікарня» 
(за згодою)

начальник відділу реєстрації міської ради 

працівник відділу благоустрою міської ради

Перший заступник міського голови 

Олександр Мазурець (05753) 5 24 99

Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ


