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ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

              30.03.2022                       Шостка                                        № 82


Про створення Гуманітарного штабу при виконавчому комітеті 
Шосткинської міської ради
на період дії воєнного стану






       
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та  розпорядження голови обласної військової  адміністрації від 15.03.2022 року № 90-ОД «Про створення Гуманітарного штабу при Сумській обласній військовій адміністрації на період дії воєнного стану» виконком міської ради вирішив :

1.Створити Гуманітарний штаб при виконавчому комітеті  Шосткинської міської ради ( далі Гуманітарний штаб).
2.Затвердити персональний склад Гуманітарного штабу на період дії  правового режиму військового стану в Україні  згідно додатку.
 3. Визначити, що головним завданням Гуманітарного штабу є   забезпечення діяльності  правоохоронних органів, установ, підприємств, організацій різних форм власності, громадських організацій під час отримання та розподілу гуманітарної допомоги на період дії  правового режиму військового  стану в Україні. 



Міський голова                                                                Микола   НОГА




                                                                                                                 






Додаток   до 
рішення виконкому                                                                              від 30.03.2022 № 82




Склад Гуманітарного штабу при виконавчому комітеті  Шосткинської міської ради 

Нога М.П. 
-
керівник  Гуманітарного штабу, міський голова;
Харламова М.В.
-
 заступник керівника  Гуманітарного штабу, заступник міського голови;
Суптельна С.О.      
-
заступник керівника Гуманітарного штабу,                  депутат міської ради ( за згодою);
Пилипейко А.М.
	
секретар міської ради;

Счастливцев Я.О
-
заступник міського голови;
Ткаченко О.О.
-
в.о.заступника міського голови, начальник управління з питань  надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи ;
Кравченко О.М.
-
керуючий  справами виконкому  Шосткинської міської ради;
Шаповал О.В.
-
в.о.заступника міського голови, начальник управління комунальної власності;
Голушко О. І.                                                                                                        
-
начальник фінансового управління Шосткинської міської ради;
Гребенюк Д.М.                  
-
начальник управління економіки Шосткинської міської ради;
Наймитенко А.М.
-
начальник управління праці та
 соціального захисту населення 
Шосткинської міської ради;
Гришкова О.П.                           
-
начальник служби у справах дітей Шосткинської міської ради;
Сокульська О.Ф.
-
начальник відділу молоді Шосткинської міської ради.
Штогрин О.Т.
-
головний лікар КНП «Шосткинська центральна районна лікарня» 
Жук О.В.
-
Директор КМП" Шосткинський міський центр первинної медико - санітарної  допомоги"



Керуючий справами виконкому                     Олена   КРАВЧЕНКО

