
Додаток 1

МЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(двадцять дев’ята сесія восьмого скликання) 
РІШЕННЯ

ЗО січня 2023 року м. Мена №24

Про внесення змін до рішення 
«Про міську комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій» від 
26 жовтня 2022 року № 357

У зв’язку із кадровими змінами, керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Мснська міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до персонального складу міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, виклавши Додаток 2 
до рішення 24 сесії Мснської міської ради 8 скликання від 26 жовтня 2022 року 
№ 357 «Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій» в новій редакції згідно додатку І до даного рішення - 
додасться.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих ів ради С.М. Гаєвого.

Міський голова Геннадій ПРИМАКОВ



Додаток 1
до рішення 29 сесії Менської 
міської ради 8 скликання
ЗО січня 2023 року № 24

ПОСАДОВИЙ СКЛАД 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій

Голова міської комісії
міський голова

Пертий заступник голови міської комісії
перший заступник міського голови

V
Заступники голови міської комісії

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
завідувач сектору оборонної роботи, цивільного захисту населення та 

роботи з правоохоронними органами Менської міської ради.

Секретар міської комісії
головний спеціаліст відділу архітектури та містобудування Менської 

міської ради.

Члени міської комісії
головний спеціаліст Корюківського районного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області (за згодою);
начальник першого відділу Корюківського районного територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (за згодою);
начальник Корюківського районного відділу ГУ ДСНС України в 

Чернігівській області (за згодою);
начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер 

Менської міської ради;
начальник відділу житлово-комунального господарства, 

енергоефективності та комунального майна Менської міської ради;
начальник юридичного відділу Менської міської ради;
начальник Фінансового управління Менської міської ради;
завідувач Менського відділення Корюківського міськрайонного відділу 

ДУ «Чернігівський ОЦКПХ МОЗ» (за згодою);
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Менської міської ради;
генеральний директор Комунального пекомерційного підприємства 

«Мснська міська лікарня» Менської міської ради;



продовження додатка

генеральний директор Комунального некомерці иного підприємства 
«Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської 
ради;

начальник відділення поліції № 1 Корюківського районного відділу поліції 
ГУНП в Чернігівській області (за згодою);

начальник дільниці ядра мережі та об’єктів зв’язку № 224/3 м. Мена 
Чернігівської філії публічного акціонерного товариства «Укртелекому» (за 
згодою);

директор Комунального підприємства «Менакомунпослуга» Менської 
міської ради;

директор КУ «Місцева пожежна охорона» Менської міської ради;
директор ТОВ «Менський комунальник» (за згодою).

В.о. завідувача сектору оборонної 
роботи, цивільного захисту 
населення та роботи з 
правоохорон н ими органам и
Менської міської ради

V

Олександр КАРПЕНКО


