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Виконавчий комітет Вараської міської ради

 
УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

м. ВАРАШ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 

 

 

_________________ 2022 року                        № ______________ 

 

Про створення комісії з обстеження 

підвальних приміщень закладів  

освіти Вараської МТГ, що можуть       

використовуватися для укриття  

 

 Відповідно до статті 19, 32 Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України від 12 травня 2015 року №389-VIII «Про правовий режим воєнного 

стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 (зі 

змінами від 17 травня 2022 року №341/2022) «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року №2263-IХ, 

протокольного доручення постійної комісії з гуманітарних питань, дитячої, 

молодіжної політики та спорту (протокол №ПТг-21-VIII від 24.05.2022), 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Створити комісію з  обстеження підвальних приміщень закладів освіти  

Вараської МТГ, що  можуть  використовуватися  для укриття  №1440-КО-03, у 

складі згідно з додатком. 

2. Відділу цивільного захисту населення управління безпеки та 

внутрішнього контролю спільно із відділом архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Вараської міської ради провести обстеження підвальних 

приміщень закладів освіти Вараської МТГ та визначити перелік таких, що 

можна використовувати, як найпростіші укриття.      

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                       Олександр МЕНЗУЛ 
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Додаток 

до розпорядження міського голови 

                                  2022  №______  

 

 

СКЛАД 

комісії з обстеження фонду підвальних приміщень закладів освіти Вараської 

МТГ, що можуть використовуватися для укриття  

                                                      № 1440-КО-03 

 

 

СТЕЦЮК Дмитро Валерійович 

 

 

 

ТОНКОШКУРИЙ Анатолій 

Васильович  

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

голова комісії 

 

начальник відділу цивільного захисту 

населення управління безпеки та 

внутрішнього контролю виконавчого 

комітету Вараської міської ради, 

заступник голови комісії 

 

ГАВРИШКЕВИЧ Віта Сергіївна головний спеціаліст відділу 

цивільного захисту населення 

управління безпеки та внутрішнього 

контролю виконавчого комітету 

Вараської міської ради, секретар 

комісії 

  

Члени комісії 

 

БЕНЗА Віталій Вікторович                     головний інспектор відділу ОППЗ та ЦЗ   

             Вараського РУ ГУ ДСНС України у   

             Рівненській області (за згодою) 

  

КОЛЕСІНСЬКА Наталія Петрівна         заступник начальника відділу 

архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Вараської міської 

ради 

 

ЛЕВЧУК Юрій Сергійович   в.о.начальника відділу державного      

архітектурного-будівельного контролю 

             виконавчого комітету Вараської міської  

             ради  
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МАКАРУК Сергій Васильович депутат Вараської міської ради (за 

згодою) 
     

ХОНДОКА Галина Євгенівна  спеціаліст І категорії управління 

освіти виконавчого комітету 

Вараської міської ради   

 

  
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету                                            Сергій ДЕНЕГА 
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