
                   
 

      У К Р А Ї Н А 
        Коростенська міська рада Житомирської області 

      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 17.03. 2021р.  № ___         
 

Про затвердження Положень 

про спеціальну комісію і штаб 

з ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

Коростенської міської територіальної громади   
 

        Відповідно до статті 71 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 843 «Про затвердження 

Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального 

положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об’єктового 

рівня», наказу Міністерства внутрішніх справ Украйни від 26.12.2014 року              

№ 1406 «Про затвердження Положення 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 січня 2015 року за № 47/26492, з метою оперативного та всебічного 

вирішення питань, пов’язаних із організацією та виконанням заходів щодо 

ліквідації негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного на території Коростенської міської територіальної громади,  

керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

РІШАЄ: 

 

        1. Затвердити Положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру Коростенської міської 

територіальної громади   (додаток 1). 

         

        2. Затвердити Положення про штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Коростенської міської територіальної 

громади   (додаток 2). 
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        3. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту в місячний 

термін розробити відповідні положення про спеціальні комісії і штаби з 

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

об’єктового рівня, про що проінформувати  через відділ з питань цивільного 

захисту виконавчого комітету міської ради (Бошаков О.Г.). 

 

           4. Вважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 18.12.2002р. № 763 «Про  затвердження Положень про 

спеціальну комісію і штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру місцевого рівня».  

 

 

 

Міський  голова                            Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ  

  

Начальник відділу з питань 

цивільного захисту   

Олег БОШАКОВ 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 

 
 


