
УКРАЇНА  
 

Рожнятівська селищна рада  Івано-Франківської  області 
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18.05.2021р. №60                                                                          смт. Рожнятів 
 
Про новий  посадовий  склад  
селищної   комісії  з  питань  
техногенно-екологічної 
безпеки   і  надзвичайних  ситуацій 
 
 
           У   зв’язку  із   кадровими  змінами     та  з  метою забезпечення  роботи   
селищної   комісії  з питань  техногенно - екологічної   безпеки  і  
надзвичайних   ситуацій  щодо  захисту   населення   та   територій  
територіальної громади  селищної ради   від  надзвичайних  ситуацій і  
координації  робіт  у цій  сфері  виконавчий  комітет   Рожнятівської  
селищної ради                   
                                                       ВИРІШИВ:            
                                     
        1.Затвердити  новий  посадовий  склад  селищної  комісії  з питань  
техногенно-екологічної   безпеки   та  надзвичайних  ситуацій  (додається). 
        2.Вважати  таким, що  втратив  чинність  пункт 2, затверджений  
рішенням  виконавчого комітету  селищної  ради    від  23.03.2021 року  № 21  
« Про посадовий  склад   селищної  комісії  з питань  техногенно- екологічної  
безпеки  і  надзвичайних  ситуацій». 
        3.Координацію  роботи  та  узагальнення інформації  щодо   виконання   
рішення  покласти   на  головного   відповідального  виконавця -  головного  
спеціаліста  з питань  цивільного  захисту  та надзвичайних  ситуацій 
селищної  ради   М. Бабінчук . 
        4.Контроль  за  виконанням  рішення   покласти  на першого  заступника   
голови   селищної  ради   територіальної  громади   В.Сологуб. 
 
 
    
Селищний    голова                                                                   Василь   РИБЧАК      
 
 
                                                                                                                                                        

 
 
 
 
 

 



              ЗАТВЕРДЖУЮ: 
              Селищний голова 
 
              _______________В. Рибчак 
               
              18.05.2021 року 
           

Персональний склад 
селищної   комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

 Рибчак Василь 
 Ярославович 

 Селищний голова, голова комісії 

 Сологуб Віра 
 Василівна 

- Перший заступник селищного голови, перший заступник 
голови комісії 

 Мацевко Василь  
 Степанович 

 Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради, заступник голови комісії 

 Бабінчук Марія  
 Богданівна 

- Головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
надзвичайних ситуацій селищної ради, секретар комісії 

Михайлишин 
Тетяна Василівна 

- Секретар селищної ради 

Баричка Ростислав 
Борисович  

- Начальник фінансового відділу селищної ради  

Бігун Володимир 
Михайлович 
 

- Старший інженер Рожнятівської дільниці Долинського 
відділення газового господарства 

Герасимчук Наталія  
Михайлівна 

 Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій, 
туризму та комунального майна 

Гіряк Ігор Іванович  Начальник відділу ГУ Держпродспоживслужби в Івано-
Франківській області 

Джогола Тетяна 
Василівна 

  Начальник юридичного відділу забезпечення та 
персоналу селищної ради 

Дубина Сергій 
Миколайович 

  Директор комунального підприємства селищної ради 

Корецький Михайло 
Миколайович 

- Начальник служби екстремальних електричних мереж 
філії «Західна» ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

Клюс Богдан  
Васильович 

- Заступник начальника відділення поліції №2 з 
превентивної діяльності (смт.Рожнятів) Калуського РВ 
ГУ НП в Івано-Франківській області 

Лутчин Ярослав  
Васильович 

-  В.о.директора КП «Рожнятівводгосп» 

Рибчак Михайло 
Петрович 

- Провідний інженер електрозв’язку та лінійних споруд 
дільниці мережі доступу № 317 /5 м.Калуш цех мережі 
доступу технічної служби Івано-Франківської філії ПАТ 
Укртелеком 

Тріщ Віктор 
Михайлович 

 Директор КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня» 
РСР 

Волошин  
Олег Ігорович 

 головний фахівець відділу цивільного захисту Калуського 
районного управління ГУ ДСНС в Івано-Франківській 
області 

      
 



                                                                                  Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету  Рожнятівської 
селищної   ради 
від 18.05.2021 р. №60 

 

Посадовий склад 
селищної  комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  
 

№ 
п/п 

Установи та організації Посада 

 1. Селищна  рада   Селищний голова, голова комісії 
  
 2 Селищна  рада   

Перший  заступник  селищного 
голови, перший  заступник  голови  
комісії 

3 Селищна  рада   Заступник  голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради, заступник голови комісії 
 

4 Головний  спеціаліст цивільного 
захисту  селищної  ради  

Головний  спеціаліст цивільного  
захисту  селищної  ради, секретар  
комісії 

5 Селищна  рада Секретар  селищної  ради 
 6. Відділ  економічного  розвитку  та  

інвестицій, туризму  та 
комунального  майна  

Начальник відділ економічного  
розвитку та  інвестицій, туризму  та 
комунального  майна 
 

 7.  Відділ фінансів селищної   ради    Начальник  фінансового відділу  
селищної   ради    

8 КНП «Рожнятівська   
багатопрофільна   лікарня» РСР 

Директор КНП   «Рожнятівська   
багатопрофільна   лікарня» РСР 

 9.  Відділ  юридичного  
забезпечення  та персоналу 
селищної  ради  

Начальник  юридичного  відділу  
забезпечення  та персоналу 
селищної   ради    

10.  Відділення  поліції  № 2  
(смт. Рожнятів) 
Калуського РВ поліції  ГУ НП в 
Івано-Франківській  області 

Заступник  начальника  відділення  
поліції  № 2 з превентивної 
діяльності (смт. Рожнятів) 
Калуського РВ   ГУ НП  в  Івано-
Франківській  області 

11. Рожнятівський  відділ ГУ   
Держпродспоживслужби   в  
Івано-Франківській  області 
 

Начальник  відділу  ГУ 
Держпродспоживслужби   

12 Комунальне  підприємство 
«Рожнятівводгосп» 

В.о. директора  КП 
«Рожнятівводгосп» 
 

13 Комунальне господарство 
селищної  ради  

Директор  комунального 
господарства селищної  ради  

14 Рожнятівська  дільниця    
Долинського  відділення   
газового  господарства 

Старший  інженер    Рожнятівської  
дільниці  Долинського  відділення 
газового  господарства 



 

15 Служба  екстремальних  
електричних мереж  філії 
«Західна» ПАТ 
«Прикарпаттяобленерго» 

Начальник служби  екстремальних  
електричних мереж  філії «Західна» 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

16 Дільниця  мережі доступу  № 
317/5 м. Калуш цех мережі 
доступу технічної служби Івано-
Франківської  філії ПАТ 
Укртелеком 

 

Провідний  інженер електрозв’язку 
та лінійних споруд  дільниці мережі  
доступу технічної служби Івано-
Франківської  філії ПАТ 
Укртелеком 

17 Калуське  районне управління  
Головного управління  Державної 
Служби Надзвичайних Ситуацій в 
Івано-Франківській області 

Головний фахівець відділу 
цивільного захисту Калуського 
районного управління  ГУ ДСНС в 
Івано-Франківській області 
 
 
 

 
Керуюча  справами 
виконавчого  комітету                                                            Світлана  ЯЦЕНКО 


