
                   
 

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

      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від 19.05. 2021р. № ____         
 

Про спеціалізовані служби  

цивільного захисту Коростенської 

міської територіальної громади 

 
        Відповідно до статті 25 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 року № 469 «Про затвердження 

Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», розпорядження 

голови облдержадміністрації від 18.08.2015 року № 264 «Про затвердження 

Переліку спеціалізованих служб цивільного захисту області» та в зв’язку зі 

зміною структури виконавчих органів Коростенської міської ради і 

перейменуванням окремих підприємств, установ та організацій,  з метою 

проведення спеціальних робіт і забезпечення виконання заходів захисту 

населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального та воєнного характеру, керуючись ст.40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Коростенської міської ради, 

 

РІШАЄ: 
 

1. Затвердити Перелік спеціалізованих служб цивільного захисту 

Коростенської міської територіальної громади (далі – Коростенської МТГ) на 

базі управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради, окремих 

підприємств, установ та організацій (додаток 1). 

2. Затвердити Типове положення про спеціалізовані служби цивільного 

захисту Коростенської МТГ (додаток 2). 

3. Начальникам спеціалізованих служб цивільного захисту Коростенської 

МТГ в місячний термін: 

3.1. Визначити керівний та персональний склад служби. 

3.2. Розробити у новій редакції Положення про спеціалізовану службу 

цивільного захисту Коростенської МТГ, План реагування на надзвичайні 

ситуації спеціалізованої служби, План цивільного захисту на особливий період 

спеціалізованої служби та погодити їх з відділом з питань цивільного захисту 

виконавчого комітету міської ради (Бошаков О.Г.). 
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3.3. Про хід виконання цього рішення проінформувати виконавчий комітет  

міської ради до 20 липня 2021 року. 

4. Відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету міської ради 

(Бошаков О.Г.), Коростенським курсам цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності (ІІІ категорії) (Наровський І.Д.) надати методичну допомогу 

начальникам спеціалізованих служб в опрацюванні вищезазначених 

документів. 

5. Вважати такими що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

міської ради від 02.09.2015 року № 374 «Про спеціалізовані служби цивільного 

захисту міста». 

 

 

Міський  голова                                              Володимир МОСКАЛЕНКО 
 

 

 

 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ  

 

Начальник відділу з питань 

цивільного захисту   

Олег БОШАКОВ 

 

Начальник юридичного відділу 

Тетяна КАМІНСЬКА 

 


