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9уц!в п} #7
11ро утворення районного пштабу з
оперативного реацвання на
надзвичайн! ситуац![ та запоб[[ання
11 виникненнк) в ос1нньо_зпмовий
пер1од 20|4-2015 рок!в

з мето}о захисц населення ! територ|| 9угу|вського району в|д
мо}к.}1ивих надзвичайних сицац|й п!д час несприятл?\в|тх погодних умов
ос|нньо_зимового пер|оду 20|4-2015 рок!в, в|дпов|дно до статт| 19 1{одексу

цив|льнок) захисц 9кра|ни' на виконант{'{ розпоряд)кення голови )(арк|всько|
обласно] дер:кавно[ адм|н|страц|] в|д 27.10.20|4 л9 574 <|{ро утворенн'{
обласного шлтабу з оперативного реацвання на надзвичайн| сицац|[ та
запоб|гання !х виникненн!о в ос|нньо-зимовий пер|од 20\4-20|5 рок|в>>,
керу[очись статтями 6,39 3акону }кра!ни <|[ро м!сцев! державн! адм|н|сщац[}>:

1. }творити районний тптаб з оперативного реацвання на надзвичайн|
сицац|| та запоб!гання !х виникненнк) в ос|нньо-зимовий пер|од 20|4-20|5
рок1в (дал1 _ районний тштаб) та затвердити його посадовий склад (додаеться).

2. Бизнанити, що основними завдаъ|\!ями та функц|ями районного
ш:табу с:

1) п|дготовка пропозиц!й щодо вх(иття за><од|в, спрямован||8'ч ||0

попередх(енн'{ надзвичайних сичац|й, у то1шу числ| по)ке)к' п|д час експлуатац||
об'ект|в в ос|нньо-зимовий пер|од 201-4-20|5 рок1в;

2) координашй д|й оргшт!в м|сцевого самоврядування, п|дприемств,

установ 1 орган1зац|й району щодо в)киття нев|дкгтадних з€|ход|в ]з забезпечення
н€}пе)кног0 функц[онування оистем экиттезабезпечення населення, оперативного

реацвання на мо>клив| надзвичайн| сищац|! та под1] у пер|од уск.]1адненн'1
погодних умов протягом ос|нньо-зимовог0 пер|оду 20|4-20|5 рок|в.

3. €ектору цив!льного захисц 9уц!всько| районно| дер:кавно|
адм|н|сщац|! (йединцев Б.Б.) :

3.1. 3д|йснтовати орган!зац|йне, |нформац|йне, методичне забезпечення

роботи районного тштабу. Бстановити контроль за виконанням його
протокольнихр|шлень. '

3.2. |!ро виконання розпорядх(ення |нформувати пер1шог0 засцпника
голови районнот дер)кавнот адм!н!ст через сектор контрол}о ат7щату

районнот дер)кавно] адм|н|страц|т до 20 кв 201_5 року.
4 . 1(онтроль за виконанням розпор

[1ершп |\й заступник голови
районно! держ(авно| адм1н1страц1!

ння зали1ша}о за собо}о.

.к. вАРжшпнов



3АтввРджвно
Розпоряд)кення голови
оайонно| дер}кавно! адм|н!страц!]

/лсын'драау"ую {/*

посАдовий склАд
районного пштабу з оперативного реацвання на надзвичайн1 ситуац1|

та запоб!гання'[х виникненнк) в ос!нньо-зимовий пер!од 2014'20|5 рок!в

1. |!ертший засцп""* .'!'ви районно{ державно] адм|н[сщац|] _ гопова

районного оперативного тштабу.

2. 3асцпник г0лови районно| дер}кавно| адм|н!страц!! засцпник
голови районного оперативног0 ш:табу.

з. 3ав|дуван се}шору цив!льного захисц районнот дер)кавно]

адм|н[страц!] * в!дпов|дал ьний с екретар районного оперативног0 тштабу.

4. Бачальник управл|ння прац| та соц|ального з€|хисц населення

районнот дер)кавно| адм|н!страц||.
5. Ёачальник управл|ння

дер)кавно] адм|н|страц||.
агропромислового ро3витку районно1

ро3витку 1 торг|вл! районнот

'/ . Ёачальник в|дд|лу }китлово-комунального го сподарства та 6ул|вництва

районно! дер)кавно| адм|н|страц||.
8 . Ёачальник в|дд|лу 1нфраструкцри районно| дерясавно| адм|н|страц||.

9. Ёачальник в|дд!"у '-р'ни здоров'я районно| дер>кавно] адм|н|сщац!].

10. Ёачальник в!дд!лу осв!ти районно[ державно| адм|н|сщац|!' .

11. 3ав|дуван сектору оборонно|, моб|л|зац|йно|, ре)кимно_оекретно|

роботи та взасмод1| з правоохоронними органами ат1арыц районно| державно|

адм|н!страц[|
!2. Аача;тьник в|дд!лу масових комун!кац|й апщыц районно! дер>кавно|

адм|н|сщац||.
' 13. Ёачальник 9угу!вського районного в|дд|лу гумвс }ща!ни у
)6рк|вськ|й област| (з обслуговування 9уц|вського та |[ечен|зького район|в) (за

згодото).
\4. Ёачальник т{уц|вського районного в|дд|лу [оловного управ]11ння

,(ер>кавно! слулсби укр!'1ни з надзвичайних сицац|й у )(арк|вськ|й област|

(за згодото).

[(ер|вник апарату районно!
держ(авно| адм1н1страц|!

щ
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