ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про затвердження Положення про
вiддiл з lrитань цивiльного захисту
,Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрачii

Керуючись Кодексом цивiльного захисту Украiни, статгями 6, 41 Закону
Украiни'<iПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii)), постаItовами Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 26 вересня 2012 рокУ J\Ъ 887 <Про затвердження Типового положення
прЁ .rру*rурний пiдроздiл мiсцевоi державноi адмiнiстрацii>, вiд 09 сiчня 2014
державну систему цивiльного
:Чп i 1 <Про затвердження Положення про €дину
рЬ*у

захисту), розпорядженням Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстраuii вiд 04 грулня 2020 року JФ 643 <Про затвердження структури та
пiдроздiлiв .Щеснянськоi районноТ в MicTi
чисель"Ёстi працiвникiв
"rру*rур""*
Киевi державноi адмiнiстрацii>,

ЗоБоВ'ЯЗУЮ:
1. Затвердити Положення про вiддiл з питань цивiльного захисту ,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii, що додаеться,

втратили чиннiсть розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачii:
вiд 27 травня201 5 року J\Ъ З 12 <про затвердження Положення про Управлiння
з питань надзвичайних ситуацiй ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

2. Визнати такими, що

адмiнiстрачii>;

<Про BHeceEIuI змiн до Положення про
Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii>;
вiд 28 грудня 2018 року JФ 729 <Про внесеfiня змiн до Положення про

вiд 14 грулня 2018 року ЛЪ 67З

Управлiння з питань надзвичайних ситуацiй Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii>,
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