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хАРк1всько| овлдстт

Р оз п о Ряджв ння

9уц!в |'[о ?г'&

11ро затвердя(ен!|я [1орядку

орган|зац[! чертвання та

|нструкц![ з орган|зац1|

чергування голови ! засц}/пник|в

голови 9уц!всько| районно!

дерясавно| адм|н|страц!| на

робояих м1сцях у святков! дн! для

вир1ппення питань' пов'язапих з

л|кв1дац|его насл1дк1в

надзвичайних ситуац|й

1{ер1тонись статтями 6, 39 3акону !крайи <|{ро м|сцев| державн|

адм!н]страц|!)), на виконання вимог постанови 1{аб|нец й|н|стр|в 9кра|ни

в!д 10 кв]тня 2013 року )\! 254 <|1ро затверд)кення [ипового порядку орган!зац|?

черцванг| 1 кер1вник|в ! засцпник1в кер1вник|в центральних та м|сцевих орган!в

виконавчо| влади на робоних м|сцях у святков| дн| д:ш вир|тшення [|итань,

пов'язаних з л|кв|дац|ето насл|дк1в надзвияайних ситуац|й>:
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1. 3атверАити |{орядок орган|зац|| черцвання голови | засцпник|в

голови т{угу|всько| районно| деря<авно! адм|н|страц|! на робоних м|сцях у

овятков| дн1 дт:я вир|тпення питань' пов'язаних з л|кв|дац|ето наол1дк|в

надзвичайних ситуац|й (лодаеться).

2. 3атверд*тти 1нструкц|то з орган|зац|| чергуванн'т голови ! засцпник:в

голови 9уц!всько| районно| державно| адм|н]страц|| на робоних м|сцях у

святков] дн| для вир1тшення питань, пов'язаних з л|кв|дац|сто насл|дк1в

надзвичайних ситуац1й (додаеться).

3. }Фридинному в!дд|лу апарыц рйонно| дер>кавно| адм|н|страцтт

(йонахова о.о.) подати розпорядженн'{ на дерх{авну реестрац1то до

9угу|вського м|ськрайонного управл|ння тостиц|! )(арк|всько| област|'

4. 1(онтроль за виконанням розпорядження за.]1и1па}о за собото.

5. 1-{е розпоряд)кення на6увае чинноот| з дня його опубл|цвання в

щомадоько_|нформац1йн|й газет| 9уц!вщини <1(раона'! звезда)).

|олова районно| дерясавно!

адм1н1страц|| в.в.лоБойчшнко

Арчтш погоджецня додаеться



зАтввРджвно

Розпорядх<ення голови

9уц|всько| районно| дер>кавно|

адм|н|сщац1! {арк|всько| област|

]аресстро3а}!о в

поРядок

уповновахена особа органу
дерхкавно! реёстрац{!

р. за ]ч[о

орган1зац1| черцвання голови 1 заступник!в голови т{уц!всько! районно|

дерэкавно! адти1н!страш1| па робоних м|сцях у святков1 дн1 для вир1!пення

питань' пов'язаних з л!кв1дац|спо насл1дк1в надзвичайних ситуац!й

1. !ей |{орядок визначае засад'1 та механ1зм орган1зацп черцванн'{

голови ! заступник|в голови 9уц!всько| районно! дер>кавно! адм1н|сщац|| на

робових м|сцях у святков| дн| для оперативного та ефективного вир|тпення

питань' пов'язаних з л|кв|дац|ето насл|дк!в надзвичайних ситуац!й (дал1 _

терцвання), як1 моя<уть виникнути у так! дн|'

2. 9ерцвання органтзовуеться з метото:

оперативного лрийняття р|тпень та орган|зац1| роб1т, пов'язаних

л|кв1дац|ето насл!дк|в надзвинайних ситуац!й;
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орган!зац|| взаемод|| | коорАинаш|| д1й орган|в управл|ння районно? ланки

територ|ально| п|дсиотеми м!оцевого р|вня, п|дпорядкованих !й оил | заооб]в та

сил цив|льного захисту орган|в м|сцевого самоврядування щодо л|кв|дац||

насл|дк|в надзвичайних ситуац|й.

3' [раф1к черцвання голови | заотупник|в голови 9уц|всько! районно|

деря<авно{ адм1н|сщац|| на робоних м1сцях у святков| дн1 для вир1п:ення питань'

пов'язаних з л!кв!дац1ето наол1дк|в надзвинайних оитуац1й, розроб:тяетьоя

сектором цив|льного захисту 9уц|всько! районно| державно! адм|н|страц||сектором цив!льного захисту чуц1всько1 районно1 державно1 адм1н1страц11 та

затверджусться головото 9угу!всько| районно| дер>кавно| адм|н!ощац|| не

п|зн|тш як за десять дн|в до святкових дн|в, доводиться до в!дома заступник|в

затверджуеться головото 9угу!всько| районно| дер>кавно| адм|н!ощац||

голови 9уц|всько| районно| державно! адм1н1сщац11' як1 зд1исн}о}оть

черцвант{'{' та надсидаеться до {арк|всько] обласно? державно! адм|н|сщац1| не

п|зн1шт як за п'ять дн|в до святкових дн|в.

.{о щаф|ка вкл1очати:

голову 9угу|всько| районно! дерх<авно] адм1н|страц!|;

пер1шого заотупника голови 9уц!всько| районно| деря<авно:

адм|н|страц1!;

заступник|в голови 9уц|всько| районно! державно[ адм|н|сщац::.

4. [ля орган|зац|| черцвання в 9уц|вськ!й районн|й державн|й

адм!н|сщац|] розробляетьоя 1нсщукш1я з орган|зац1! нерцвання голови |

заступник|в голови 9уц!всько{ районно! деря<авно! адм1н|страц|! на роботих

м|сцях у святков| дн| для вир|шлення питань, пов'язани|х з л|кв1дац|ето насл|дк|в

надзвитайних ситуац|й, в як|й визнача1оться:



обов'язки голови | заступник|в голови 9угу|всько! районно! державно1

адм1н1страц11' як1 зд1исн}о}оть черцвання;

порядок д|й та орган1зац11 взаемод11 орган1в управл1нн'т раионно1 ланки

територ|а:тьно| п|дсистеми м|сцевого р1вня, п|дпорядкованих }й сил | засоб|в та

сил цив|льного захисту орган|в м1сцевого с€[моврядування щодо л|кв]дац||

насл1дк|в надзвивайних оицац|й;

тривал|сть часу черцвання та в!дпонинку п1сля нього.

5. фя забезпечення черцвання на налея{ному р1вн1 голова 1 заступники

голови 9уц}всько! районно| державно{ адм|н|страц!| повинн] мати:

дов!дник телефон]в начатьник|в отруктурних п|дрозд!л|в ![уц|всько|

районно| державно! адм|н1сщац]], с|льських, селищних гол|в, нанальник|в

спец]ал|зованих служб цив|льного захист 9угу!вського району, рятувальних

п|дрозд|л]в' комун€}льних олужб, правоохоронних орган1в та медичних установ;

коп]] |{лан|в реагування орган|в управл]ння районнот ланки

територ|ально{ п1дсистеми м]сцевого р|вня, п!дпорядкованих 1й сил ! засоб|в на

надзвичайн1 оитуац11 м1сцевого р1вт111;

класиф|катор надзвичайних оитуац\й;

витяги з нормативно-правових документ|в,

реацвання на надзвтгтайн | ситуац1|;

що регламент}.1оть порядок

|нтш| док1ъленти з питань реацвання на надзвизайн| ситуац1?.



4

|[орядок п|дготовки та подання зв|тноот| про черцванн'1 встановл1о1оться

головото 9угу|воько| районно| дерх<авно| адм|н1страц||.

6. [олова ! заступники голови 9уц|всько! районно| державно|

адм|н|страц|], як| зд!йснто}оть черцванн'{' повинн| пост!йно перебувати на

свосму робоному м|оц|, п|дтрипгувати зв'язок з в|дпов|датьното посадовото

особото )(арк|всько! обласно| дер>кавно| адм!н|страц:1 та орган1зовувати

проведенн'1 мон|торинц отану виконання роб|т' пов'яза11их з л|кв|дац!ето

насл|дк|в надзвичайно! ситуац!!, у межах повновая{ень 9уц|всько| районно|

державно1 адм |н1сщац1 1.

7. ! раз| виникнення або защози виникнення надзвичайно1 сицац11

голова | заступники голови 9уц|воько| районнот державно|, як! зд|йснтототь

черцвання:

орган|зов1тоть |нфорштування ![уг$вського районного в|дд|лу [оловного

управл|ння [ерх<авно| служби 9кра!ни з надзвияайних оитуац1й у {арк1вськ|й

област1;

забезпеч}тоть зб|р оперативнот щупи реацвання на надзвитайн! сицац||

при 9уц!вськ|й районн|й державн!й адм|н1сщац1!;

орган1зовутоть з6ирання та оброблення |нформац|? про характер

надзвичайно! ситуац|т, 1| маотштаби, можлив|сть розвитч/ та насл!дки, наявн|сть

жертв | потерп!лих;

забезпеч}.тоть обм|н |нформац|е}о та опов|щенн,{ населенн'!' взаемодтто

орган|в управл1ння районно| ланки територ|ально! п|дсистеми м|сцевого р1вня,

п|дпорядкованих |й сил | засоб|в та сил орган|в м1сцевого оамоврядування щодо
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л|кв|дац!! насл1дк|в надзвичайних ситуац|й,

в!дд!лом [оловного управл|нття [ер>кавно|

оитуац]й у [арк!воьк|й област!;

черцтоть до збору в повному оклад| оперативно| щупи реацвання на

надзвивайн| оитуац|| при {уц!вськ1й районн|й державн1й адм|н!сщац|| та

,'$93ц9т1.тоть виконан}1'| |{лану реацв ан;11я на надзвичайн| оитуац|| державного

р|вня, затвердх{еного постаново1о 1{аб!нец \{!н|отр|в )/кра|ни в1д 16 листопада

2001 року лъ 1567 (у межах компетенц||).

ч

(ер1вник апарату районно|

дер)|{авно| адм1н|страц!|

.]]учников 2 44 98

3окрема з 9уц!вським районним

с]ужби }кра!ни з надзвичайних

1.1о. ковтун



зАтввРджвно

Розпоряд:кентб{ голови

!нстР}'кц1я
з орган!зац|[ чергування голови | заступник!в голови 9уц1'всько! районно!

дерэкавно| адти!н|страц!| на робоних м!сцях у святков! дн! для вир!тпення

питань' пов'язаних з л!квиац!с1о насл1дк!в надзвичайних ситуац!й

!. ф |нструкш|я регламеятус орган!зац!}о черцвання голови 1 заступник!в

голови ({уц!всько| районно| державно| адм1н|ощац|! на робоних м1сцях у

святков| дн| для оперативного та ефективного вир1штення т!||та+ть' пов'язаних з

л|кв|дац|ето наол|дк|в надзвинайних оитуац|й (дал| - нерцвання), як1 можуть

виникнути у так1 дн!.

- "о
2. Б!дпов|дно до отатт| 73 1{одекоу закон1в про пращо 9кра|ни

овятковими днями е:

9уц!всько| районно! дерхсавно|

адм!н!отрац|| [арк|всько| област|

.'аресс;рэ]а]1о в

уп0вноважена особа
державно] реестрац|1

01 о1чня - Ёовий р|к;
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07 о|чня _ Р|здво )(ристове;

08 березня - 1!1|жнародний >к|новий день;

01 ! 02 травня -,{ень м!хнародно| сол|дарност1 трудящих;

09 травня -.{ень |{еремоги;

28 нервня - {ень 1(онстицш|| !кра!нй;

24 оерлня - .{ень незале>кноот| }кра!ни,

а такох{ дн1 рел1г1иних овят:

07 с|чня - Р1здво {риотове;

один день (нед1ля) _ |{асха (8еликдень);

один день (нед|ля) - 1р1йця.

3. 9ерцвання в1дбуваеться зг|дно з [раф|ком черцвання голови |

засцпник|в голови 9уц|воько! районно? деря<авно? адм|н|ощац!| на робоних

м|сцях у святков| дн| для вир|тшення питань' пов'язаних з л]кв1дац1ето наол|дк|в

надзвинайних оицац|й, затвердя(еним головото 9угу!всь5о| районно! дерхсавно|

адм1н1отрац11.

4' 1ривал!сть черцвання не мох{е перевищувати встановлено|

законодавотвом щив€1лоот| робоного дня.



дн1

-)

компенсу1оться в!дпов1дно до чинного5. 9ергування у святков|

законодавства.

6. [олова | заступники голови 9уц|всько| районнот державно:

адм]н|страц1|, як| зд|йснто}оть черцвання' повинн| пост1йно перебувати на

своему робоному м|сц|, п!дтримувати зв'язок з в|дпов|дальното посадовото

особото )(арк|всько| обласнот державно| адм]н|страц|| та орган1зовувати

проведення мон|торинц стану виконання роб!т, пов'язаних з л|кв|дац!ето

насл|дк|в надзвинайно? оитуац||, у ме)ках повноважень 9угу|всько| районно|

державно1 адм1н1сщац1!

7. !ля забезлечення черцвання на нш1е)кному р|вн! голова | заступники

голови 9уц|всько| районно| дер>кавно| адм|н]страц]? повинн] мати:

дов1дники телефон1в начальник1в сщуктурних п|дрозд|л|в 9угу|вськот

районно| державно| адм!н{сщац||, гол|в с|льських, селищних рад' нач€}льник1в

спец!ал|зованих слу>кб цив|льного захисц району, рятувальних п|дрозд!л|в'

комун€1льних служб, правоохоронних орган|в та медичних уотанов;

коп1| [!лан]в реагування орган|в управл|ння районно| ланки

територ1ально| п|дсистеми м|сцевого р|вня, п|дпорядкованих !й сил | засоб|в на

надзвинайн| ситуац|| м|сцевого р|вня;

клаоиф1катор надзвинайних ситуац!й;

витя[и з нормативно-г[равових документ1в, що регламенту1оть порядок

реагування на надзвинайн1 ситуац|| та ]нш]; документи з питань реацвання на

надзвинайн| ситуац1|.



1м1|сце збер|гання цих документ| визначаеться голово}о !{угу|воькот

районно| державно| адм1н|страц||.

8. )/ раз| виникнення або загрози виникнення надзвичайно| ситуац!{

голова ! заступники голови 9уц!всько| районно| дер>кавно|, як] зд!йснтототь

чертвання:

орган|зовутоть |нформування 9угувського районного в|дд|лу [оловного

управл1ння .(ер>кавно{ слуэкби 9кра|ни з надзвичайних ситуац|й у )(арктвськ:й

област|;

забезпеч}тоть зб1р оперативно| щупи реацвання на надзвинайн1 ситуац!1

при 9угу{воьк|й районн|й дер>кавн1й адм1н|страц|т;

орган1зовутоть збирання та оброблення 1нформац!| про характер

надзвинайно| сицац||, !1 мастптаби, мо>клив]сть розвитку та насл!дки, на'1вн1сть

>кертв | потерп|лих;

забезпечутоть обм|н !нфорплац]ето та опов|щення населення' взасмод]то

орган|в управл!ння районно| ланки територ|ально! п|дсистеми м!сцевого р|вня,

п|дпорядкованих\й сил | засоб]в та сил орган!в м|сцевого самоврядування щодо

л1кв|дац|] насл|дк!в надзвичайних сичац\й, зокрема з 9угу|вським районним

в|дд|лом [оловного управл|ння ,{ерлсавно| слу>кби !кра|ни з надзвичайних

ситуац|й у {арк|вськ|й област|;

чергу[оть до збору в повному склад| оперативно| щупи реагування на

надзвинайн| ситуац|| при 9уфвськ|й районн|й державн|й адм|н1страц|| та

забезпенутоть виконанн'л ||пану реагування на надзвичайн| ситуац|| державного



р|вня, затвердх{еного постановок) (аб|нету 1м1|н|стр|в 9крайи в1д 16 листопада

2001 року 3\гэ 1567;

готу|оть та пода!оть зв|ти про черцъанн'т у порядку' встановленому

головото 9угу|воько| районно| державно! адм1н|страц1!.

|,{/:/

|

|(ер1вник апарату районно[
дерясавно[ адм!н1страц!|

!унников 2 44 98

|.1о. ковтун


