
 
Давидівська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Пустомитівського району Львівської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я № 143 

11.06.2019 року  

Про внесення змін в рішення виконавчого комітету  

№232 від 13.12.2018 року «Про внесення змін в  

рішення виконавчого комітету №94 від 05.05.2017 

«Про комісію з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Давидівської  

об’єднаної територіальної громади» 
 

           З метою вдосконалення роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади, на виконання 

вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409, керуючись 

частиною шостою статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” виконавчий комітет Давидівської сільської ради ОТГ  
 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни в рішення виконавчого комітету №232 від 13.12.2018 року 

«Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №94 від 05.05.2017 «Про 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Давидівської об’єднаної територіальної громади», а саме: додаток 2 до рішення 

викласти у новій редакції, що додається. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Давидівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Сіленкова О. Г.  

 

 

 

 

 

       Т.в.о.   сільського голови 

 секретар ради                                                                               І.Я. Кухарський 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

                                                                                            Рішенням виконкому 

                     Давидівської сільської ради ОТГ  

                                                                                            від 11 червня 2019 року № 143 

 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 

 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

                              і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади 

 

Голова комісії – сільський голова - Керницький В.М.  

Перший заступник голови комісії – секретар ради - Кухарський І.Я.  

Заступник голови комісії – секретаря виконкому - керуючий справами виконавчого 

комітету Давидівської сільської ради ОТГ - І.В. Яцик. 

Секретар комісії – спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення – Завадський І.В.  

Члени комісії:  

Спеціаліст 1-ої категорії відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства – Макогін М.В. 

Головний бухгалтер - Вань О.Р.  

Директор комунального підприємства «Давидівське» -  Камінський М.В. 

Заступник директора комунального підприємства «Пасічани» - Ситник Т.І. 

Директор комунального підприємства «Давидів-водоканал» - Булич С.В. 

Начальник юридичного відділу – Феданяк Р.В. 

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій – Томич П. 

Начальник відділу земельних ресурсів– Собенко З.М. 

Спеціаліст 1-ої категорії відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства - Гуль Г.В. 

Спеціаліст 1-ої категорії відділу містобудування, архітектури та житлово-

комунального господарства – Наконечний І.М. 

Головний спеціаліст-юрист – Охримович О.О. 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту – Кришталь С.М. 

Начальник відділу культури та інформаційної політики – Кучак Х.Я. 

Головний лікар комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Давидівської сільської ради ОТГ – Гнатів І.Л.  

Старший дільничний інспектор поліції – капітан поліції  Король Т. 

Голова комісії з питань природних ресурсів та екології- Удуд П.І.  

Голова комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, транспорту та 

житлово-комунального господарства – Тищук А.С.  

Голова комісії з питань бюджету, фінансів та планування соціально-економічного 

розвитку – Бабенко І.І. 

Староста сіл Паски-Зубрицькі, Горішній – Бубенчик І.Є. 

Староста села Кротошин – Дробенко Г.О. 

Староста сіл Чишки, Волиця, Бережани, Соснівка – Фещин Н.В. 

Староста сіл Виннички, Дмитровичі, Гончари – Марійко М.С. 

 
  

 


