
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА  РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до вимог закону України "Про охорону праці", Правил 

пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх 

справ 30.12.2014 року №1417, з метою забезпечення пожежної безпеки в 

приміщеннях районної у місті ради, керуючись ст. 55 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

1. Пункт 4 розпорядження голови районної у місті ради від 21 лютого 

2017 року №31-р «Про забезпечення пожежної безпеки приміщень районної у 

місті ради» (зі змінами) викласти в новій редакції: 

"4. Призначити відповідальних за протипожежну безпеку в приміщеннях 

Новозаводської районної у м. Чернігові ради та її виконавчих органів: 

 

Кузнецова-Молодчая 

Тетяна Степанівна 

 

- 

 

голова районної  у місті  ради Каб. № 315, 316 

Велігорський  

Володимир Федорович 

 

- 

 

заступник голови районної  у 

місті   ради 

Каб. № 313   

Личак  

Світлана Олексіївна 
- 

 

заступник голови районної у 

місті ради з питань діяльності 

виконавчих органів ради-

керуючий справами 

виконкому 

Каб. № 312 

Ухабова  

Ірина Віталіївна 

- секретар керівника районної  у 

місті ради  

Каб. № 314 

17  жовтня 2018 року     м.Чернігів         №   118-р  

  

Про внесення змін до розпорядження  

голови районної у місті ради від  

21 лютого 2017 року № 31-р  (зі змінами) 
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Глаголева 

Світлана Віталіївна 

- 

 

головний спеціаліст 

загального відділу районної у 

місті ради 

 

Каб. № 318 

Камінська  

Наталья Вікторівна 

- завідувач загального відділу 

районної у місті ради 

 

Каб. № 313а 

Свинар  

Олександр Григорович 

- 

 

головний спеціаліст відділу 

соціально-економічного 

розвитку та благоустрою 

районної у місті ради 

 

Каб. № 301а 

Василець   

Тетяна Миколаївна 

- 

 

завідувач відділу соціально-

економічного розвитку та 

благоустрою районної у місті 

ради 

 

Каб. № 301б 

Савчук  

Дмитро Геннадійович 

- 

 

головний спеціаліст з 

оргтехніки та комп’ютерізації 

районної у місті ради 

 

Каб. № 300 

Череднікова  

Людмила Анатоліївна 

- 

 

заступник завідувача відділу 

житлово-комунального 

господарства та  архітектури 

районної у місті ради-

архітектор району  

 

Каб. № 301г 

Сергієнко   

Тетяна Іванівна 

- 

 

завідувач відділу житлово-   

комунального господарства та     

архітектури районної у місті 

ради 

 

Каб. № 301в 

Довбня 

Ірина В’ячеславівна 

- завідувач відділу кадрової та 

юридичної  роботи районної у 

місті ради 

 

Каб. № 306 

Колмакова  

Марина Олександрівна 

- 

 

заступник завідувача відділу  

кадрової  та юридичної  

роботи районної у місті ради 

Каб. № 305 
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Кузюра  

Наталія Федорівна 

- завідувач  відділу  обліку та 

звітності районної у місті ради 

 

Каб. № 302 

Новик 

Валентина Іванівна 

- 

 

головний спеціаліст відділу  

обліку та звітності районної у 

місті ради 

 

Каб. № 302а 

Бондаренко  

Олександр Юрійович 

- 

 

головний спеціаліст районної 

у місті ради, відповідальний 

секретар адміністративної 

комісії при виконкомі 

районної у місті ради 

 

Каб. № 311а 

Башинський 

Дмитро Анатолійович 

- завідувач  організаційного 

відділу районної у місті ради 

 

Каб. № 311 

Євтушенко   

Володимир Миколайович 

- завідувач  господарства 

районної у місті ради 

приміщення  

санітарного та 

господарського 

призначення  

 

Нестеренко 

Сергій Миколайович 

- 

 

завідувач відділу ведення 

Державного реєстру виборців 

районної у місті ради 

Приміщення 

орендовані у 

комунального 

підприємства 

“Новозаводське” 

Чернігівської 

міської ради 

 

Писанець  

Віктор Григорович 

- водій автотранспортних 

засобів (легкових автомобілів) 

районної у місті ради 

Приміщення 

гаражу  

  

  

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова районної у місті ради     Т.С. Кузнецова-Молодчая 


