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!гугутвськА РАйоннА дшРх(АвнА Адм!н|стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст!

РозпоРяджшння

9уц!в !{р !1

11ро утворення тимчасових орган|в
з евакуац!! {уц!вського району

1{ерутонись статтями 6, 25 3акону }кра!ни <|1ро м1сцев| дерх<авн|
адм|н|сщац||>>, на виконанн'{ статт| 19 1{одекоу цив1льного захисц }кра!ни,
постанови 1{аб|нец й1н|сщ!в }кра|ни в1д 30 эковтття 2013 роьу Ф 841 <|{ро
затверджен}{'1 |{орядку проведення евакуац|! у раз! защози виникнення або
виникнен1{'{ надзвитайних сицац|й техногенного та природного характеру) та з
мето]о зд1йонення орган|зованого вивезенн'1 (виведення) населення
{угу{вського району 1з зон можливого вппиву насл|дк|в надзвииайно| сицац1|
або надзвичайно] ситац1] техногенного чи приРодного характеРу | розм|щення
його поза зонами д|| врФ}€1очих фактор1в дх(ерел надзвичайно| ситуац|! у раз|
виникнення безпосередньо| защози )киттто та заподйнття тшкоди здоров'то
населен|бт' а також заход1в з евачац|! матер|альттих | кульцрних ц1нностей,
якщо виникае защоза 1х полшкодтсення або знищенття:

1. !творити в 9щу|вському район| тимчасов1 органи з евачац1!, до яких
н!ш{е)кать районна ком|о!я з питань евакуац1| та зб1рн|, приймальн1 тцнкти
евакуац1|.

2. 3атверАити []оло;кення про районну ком|с|то з питань евачац|!
(лоласться).

3. 3атвердити персональний оклад районно| ком1с!] з питань евачац!!
(лолаеться).

4. 3атвердттти |1ереп!к зб1рних, щ;ийттлальних пункт|в еваьуац!!, як|
створ{о|оться в населен|Ф( пунктах району (додасться).

5. €ектору цив|лъного захисту районно| деря<авно| адм!н|страц1|
(\4единцев 8.Б.) зд|йстповати оргалт|зац|йне, йформац|йне, методичне
забезпечення роботи районно| ком|с|1 з питань евафац1?. 8становити контроль
за виконангшм !] прогокольних р!шен ь.

6. Рекомендувати с1лъоьким, селищним головам до 01 березня 2014 рот9:
6.1. утворити при радах ком1с1| з питань евакуац|!, а при радах' з

чисельн|отто прац1о{очого персонащ меншлото н|ж 50 ос]б, призначити
в1дпов|дальну особу яка буде виконувати функц|! зазначено| ком!с!!.

6'2' [\ризнаяити адм1н|страц!! зб|рних, приймальних пункт1в евакуац!! та
визначити перел|к майна та обладнання, яким буд1ть забезпечуватися ц| пункти
на пер|од роботи.
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6.3. |{ро проведену робоц про|нформувати голову районно| дертсавно!
адм|н|страц1| нерез сектор цив|льного захисц районнот дер>кавно! адм!н1страц1!
до 15 березття 2014 роц.

7. Бизнати такими, що втратили читтн|сть, розпорядження голови районно|
державно! адм1н1страц|] в1д 08.09.2005 )х{о 488 <|{ро створен}'{ районно|
евачац1йно| ком|с1|>, в|д 28.о5 '2012 )'{! 426 <|{ро затверд)кення нового
персонапьного складу районно| евакуац|йно| ком|с|!)>, в|д 17.09.2012 ]тгр 805
<<|1ро внесенття зм1н до ск.гладу районно! евакуац1йно| ком1с||>.

8. 1{онтроль за виконанн'1м цього розпоряджент{'{ пок]1аоти на засч/пника
гопови районнот дерэкавно| адм|н1страц1! 1{ороотелъова Б.8.

голова райо||цот дер:кавно|
адм1н1страц!! в.в. лоБойчвнко



3АтввРдщвно
Розпорядя{ення голови
районнот дер)кавно| алм|н!страл!|

положш}1ня
про районну ком1с!по з питань еваьуац11

1. Районна ком1с|я з питань евакуац1] 1лал| _ ком!с1я) € органом районно1
дерхсавно! адм1н|отрац1!' який створ1оеться з метото плануванн'{, п!дготовки 1

проведення заход|в щодо орган!зованого вивезенн'1 (виведення) населення
9уц!воького району |з зон мо)к.]1ивого впливу насл1дк!в надзвинайно! сицац|!
або надзвивайно| сицац|! техвогенного чи природного характеру ! розм!щенття
його поза зонами д|! вража]очих фактор|в джерел надзвичайно| сицац1! у раз|
виникнент{'1 безпосередньо{ защози х(итт!о та запод|яння тпкоди здоров'то
населення' а тако:к заход|в з евакуац|! матер|альних | кульцрн:тх ц|ттностей,
якщо виникас загроза |х потпкодження або знищення.

1{ом1с[я утвортоеться за р!тпенням районно| дер>кавно| адм|н|страц!] |

п1дпорядковуеться голов| районно1 дер:кавно! адм|н1отрац1!.
1{ом!с|я комппектуеться з числа в|дпов|дальних прац!вник!в стРукцрних

п|дрозд!л1в районно? державно! адм|н|страц||, а такотс п|дприсмств, уотанов !
орган!зац1й району за згодото. 0нолтос ком1с|то заоцпник голови районно!
лержавно| адм!н!сщаш!|.

2. 1{ом!с!! п|дпорядков)доться уо| тимнасов| органи з питань евакуац|!, як|

утворен| п1дприсмствами, установами ! орган|зац|ями району
3. 1{ом|с|я у ово|й робот| керу€тьоя нормативно-законодавчими акта}{и

!щайи з питань зах'{оц насепентт;{ у надзвичайн!'< ситуац!ях мирного 1

воснного часу. ро]поряджен н'!м и та накавами голови рйонно| лер:кавно|
адм|н|сщац|| - нанальника цив|льного захист району | цим |{оложенням.

4. Р|плення ком|с|| оформляеться щ)отоколом' який п|дписуетъся голово|о
та секретарем ком|с1!.

5. Фсновними завданнями ком|с|| е:

- план}ъан1{'{, п!дготовка | проведення евачац|! у раз1 защози або
виникнення надзвитайно| оитуац!! технотенного чи природного характеру;

- плануван!#1' приймання та розм|щення евакуйованого населен1{'{ у
безпенному район|;

- визначення та контроль п|дготовки безпе'тних район!в для евачйованого
населення | його >ктлтгсзабезпененття;

- п|дготовка | навчання п|дпорядкованих орган1в з евацац|| з мет0}о
практичного в|дпрацтовання сво!х ф1т:кц|ональних обов'язк|в у раз! проведенля
евакуацп населен}{,{;

- контроль за п|дготовкото та розпод|лом ус|х вид|в транспощних засоб|в

для забезпечення евакуац|йнгх перевезень;
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- координац|я | конщоль дйльност| орган|в м|сцевого самоврядування,
п1дприсмств, установ | орган|зац|й щодо всеб|чного забезпечення евакуац!йних
заход|в у раз| защози або виникненття надзвинайних сицац!й;

- розроблення плану евачац|1 району;
- розроблення ||лану роботи ком|с|! на р|к.
6. 1{ом|с|я мас право:
- отрип[увати безкотштовно в1д кер|вник1в суб'екг!в господартованття ус!х

форм втаоноот! та орган|в статистики |нформац1то, дощъ{енти 1 матер|али,

необх1дн1 для планування евацаш|| населення:
- заслуховувати кер1вник!в суб'скт1в гослодарюванн'1 що х1л виконангш

завдань щодо орган1зац|! евакуац1йних заход|в населення у надзвинайних
сицац|ях;

- запу{ати для пРоведен1#1 евакуац|йних заход|в оили ! засоби суб'скт|в
господартованття (п|дприемств, установ | орган!зац[й) ус|х форм власност! зг1дно

з |1ланом евакуац|| рйону;
- проводити перев|рки стану готовност| орган!в з евакуац1! до д1й у

надзвинайних сицац|ях;
7. €клад ком|с1|:
- голова ком|с1| (засц/пник голови районно| дер:кавно| адм|н|сщац1!);
- зас ц пник голови ком!с!]:
- оекретар ком|с1|;
- члени ком]с|1 (представники територ|альних опец|ал|зоваттих с.тужб

цив|льного захисту району та струкцрних п|дрозд|л1в районно! державно]
адм1н1страц1!);

- щупи забезпеиенття евакуац|йнттх заход|в.
8. [олова ком!с||:
- зд1йс}лос кер! вништво ком!с!с:о:
- орган|зовуе робоц ком|с|! по розробленнто |!лану евацац|| району;
- затверллсуе функц|ональн1 обов'язки особового складу ком|с|| району;
- контро]]}ос створення ком|с|й з евачац|! об'сктами гос!1одар1овання,

зб1рних, приймальних пункт|в евакуац!т та тх п|дготовку до виконання завдань;
- контролтос п|дготовку та розпод|л ус|х вид|в траг]спортних засоб!в для

забезпечення евак7ац1йних перевезень;
- зд1йон}ое кер1вництво !1роведення евакуацп з неоез!|ечних раион|в;
- конщо.'1]ос розм!щенття | життезабезпененття евакуйованого наоелен}'1.

небезпечних раион1в;зд1ион}ое кер1вництво

|олова ком|с|] мае право в|д 1мен1 головш районно| державно|
адм1н|страц1| видавы!и вказ|вки з питань п!дготовки ! проведення евачац1йних
заход|в вс|м п|дпорядкованим органам з евакуац!! району

9. 3асцпник гопови ком1с1] в1дпов1дае за орган|зацй роботи ком|с||,

своенасн|сть розробленття ||лану евакуац|| району розроблення функц1ональних
обов'язк|в нлен1в ком1о|!, розрах7нк|в тРанспортного та матер|алъно-техн|чного
забезпечення евакуац1йних заход|в, !1 уточнення (шор1тно станом на 1 с1вття), 1

п1дготовц населен1{'! та орган|в з еваьуац!! району до тФоведення евакуац|йних
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заход1в.
[1|д нас тщоведенття евачац|! або приймання евакуйованого населенн'1

заст}.пник голови ком|с|] координус д|яльн|сть щуп. що входять до ск]]аду
ком|о|| та конщолтос !х робоц.

10. €екретар ком|с|! п1дпорядковуеться голов| ком1с]] та його засцпниц 1

в|дпов1дае за:
- зб1р | узагальнення !нформац|!, що надходить;
- свосчасне доведен }1я до виконавц|в вказ|вок голови ком!с|| 1 контроль за

!х виконанттям;
- оФормлення протокол1в' р11пень, приин'{тих на зас1данн1 ком1с11 та 1н1!1их

дотсрлент|в;
11. Фсновними завданнями щ1.п забез[ечення евакуац1йних заход1в с:
- розроблення розд|лу |[лану евакуат]|| району з вид|в забезпенення;
- орган1зац|я воеб|чного забезпечен|#1 населенн.,{ пРи проведенн| еваьуац||.
Ёа щупу зв'язку | опов|щення покладаеться:
- участь у розробленн1 розд!лу |1пану евакуац1! району з питань

орган|зац|| зв'язку та опов1щенття населення;
- забезпеченття над1йного зв'язчг голови ком|с|1 з кер|вництвом

,{епащаменц цив1льного захисту обласно| дерхавно! адм1н1сщац|!, органами з
евакуац|| району та органами управл1ння територ1альних опец!ал1зованих сл}тсб
цив1льного захисту району п|д нао проведення евакуац1! населенття;

- п|дтриманття системи зв'язьу в пост1йн|й готовност! дпя забезпечення
безперервного управл1ння евачац!йними заходами;

- в!дновлення пору|пених засоб1в зв'язку | використання резервних
(р1э<омих) засоб|в.

Ёа групу обп|ч, збору рессщац1| та в1дправлення евакуйованого
насепення пок.]1адаеться :

- у{асть у розробленн| розд|лу [{лану евачац|| рйону з питань
орган1зац|| збору евакуйованого наоелення та в!дправлення його в безпечн|

райони;
- уточнен]'{ м1сць знаходкенття зб|рних, приймальних гункт1в евакуац|!,

встановлен}| ] | п1лтримання зв'язку з |х кер1вництвом. уточнег{ня маршрут!в
виведення (вивезення) евачйованого населення;

- контроль за опов1щенням 1 збором населення' узагальненн'1 даних про

- конщоль за направленням автотранспорц для забезпеченття три6уття на
3[{Ё хворих. !нвал!д!в. людей похилого в|9. ваг|тних ,>к|нок ':а ж!нок з

малол1тн!ми д1тьми;
- контРоль за орган1зац1сю в1дправпення евачиованого населення на

тункти посадки на транслортн| засоби та вих1дн| пункти р1ху п|шки;
- контроль за виконанням щаф|ч в1дпраьтення вс1х вид|в транспортних

засоб1в з евакуйованим наоеленн'{м у безпеян1 рйони розм|щенття;



- збирання ! узагальненття даних про х1д евакуац|! населенн'{' рР(
п|тпох|дних | автомоб|льних колон' а також про прибуття ! розм1щення
еваьуйованого населення в безпечноплу район1;

- 1нформування голови ком1о|! про х1д евакуац1| населення;
- виконанття 1нтпих завдань за вказ|вками толови ком!с|!.

[{а щупу транспортного забезпеченття пок.]1адасться:
- г]асть у розробленн1 розд!лу |[лану евакуац|! району з питань

транспощного забезпечення евакуаш!| населенгш та вивезення майна:
- розроблення щаф!ку вивезення евачйованого населення в безпечн!

райони (гункти);
- контроль за овоечасним приб1"гтям засоб!в у т1ункти посадки

евакуйованого населення та в1дправлення його в п}']{кти призначенн'1;
- контроль за орган|зац|ето вивезення евакуйованото населення та майна,

приб1.гтя !х до м|сць призначення;
- пост1йне 1нформувант:я голови ком|с1] про х|д вивозу евачйованого

населення (майна) в безпенн| райони.
Ё* щупу орган|зац|! всеб|чного забезпечення евацац|{ населення

покладаетьоя:
- участь у розробленн1 розд1лу |1лану евачац|! району з вид|в

забезпечення евакуаш1й н их захол!в:
- своечасне забезпечення груп ком1о|! необх!дним майном, обладнання

робозих м|сшь член!в ком!с!|;
- орган|зацй медичноп) забезпеченття евакуйованого населення на 3|{Р,

приймальноплу тту;кт| евачац|! (дал1 |{|1Б), марлпрутах руху | в безпенних

районах його розм1щеняя;
- орган|зац|я ведення рад1ац1йно] | х|м|чно] розв|дки на мар1прутах ру}у

п!шох]дних колон'1а |ранспо|щ/ з евакуйованим населенням:
- орган|зац1я забезпечент:я охорони громадськото порядку | безпеки

дорожнього руху п|д час щоведення евачаш!| населення:
- орган|зац1я забезпечення папивно-мастильними матер|алами

автомоб|льного щанспорц' що залучаеться для евачаш1! перевезень;
-орган|зац1я забезпеченття евацйованого наоелення продуктами

харчування, литною водо|о та предметами перп.то! необх1дноот1;
- виконання |нших завдань за вказ]вками голови ком]с1|.

Ёа щупу забезпечення зустр|н| та розм|щення 9вацйованого наоепення
пок.]1адаеться:

- г{асть у розробленн1 розд|лу |!лану евакуац|| населення з питань
орган|зац!! приймання та розм1щенття евачйованого населення в безпенному

район1, виконант{'1 1н1пих завдань за вк€в1вка}4и голови ком1с11.

} склад районно| ком|с|| з питань евакуац1| вклтонасться оперативна щупа
9угу!воького районного в|дд|пу [оловного управл|ння,{ержавно| сл1окби

9кра!ни з надзвинайних оицац1й у [арк|воьк1й облаот1, яка виконуе завдант:я:
- оц1нка обстановки в ооередку виникнення (мо;кливого виникнен}'{
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надзвичайнот ситуац1т, допов|дь голов1 ком;с|] д.]!'{ прийняття р1|].1ення про
проведення евакуац1иних заход1в;

- опов!щення населення р)томими техн1чними засобами' п|1]!ки до
кожного громадянина про можливе проведенн'1 евачац1йних за\од|в;

- по!].1ук, рятуванн'{ 1 евакуац|я лтодей на ура;кених об'сктах | територ|ях;
- 1нформац|йне забезпечення населенн'1 через мереж1 рад1омовлення,

телебачення та 1нш| техн|чн1 засоби передан| |нформац|! неза!е)кно в1д форм
власност! та п1дпорядкування про виникнення надзвинайнттх сицац1й та
терм1нову евакуац|то.

(ер|вник апарату районно!
дер:*савно! адм1н!страц!!

мединцев 2 44 98

1.|о. ковту|{
шч



зАтввРджвно

Розпорядхсення голови
районно/ дер:кавно] адм|н|страц1]

\у ./3

пвРвл|к
зб!рн'!х, приймальних пушкт1в еваьуац!!', як! створ[оються

в населених пунктах району

1ипи надзвияайних сицац1й (дал! _ нс) та !'хн| коди зг!дно
1{ласиф1катора надзвинайнгх ситуац|й .( 019:2010, за якими населенн'1
!1уц|вського району п!д.гтягас о6ов'язков|й евакуац|!:

код 10310 - Ё€ 1ттасл|док авар|! з викиданням (загрозото викилання),
утворенням | розповсгодженням [{Р п|д нас !х вироб;тяння' перероб.гтянття ни
збер|гантля (захоронення);

код 11110 - Ё€ унасл1док прориву щебл1 (дамби, шлптозу тощо) з

утворенням хвил| прориву та катастроф|иного затоплення;
код 20610 - Ё(, пов'язана з л|совою по)ке)ке!о:
код 10260 - Ё€ унасл1док похсеж|, вибуху на ароена;л\, склад| боеприпас|в

або !ншому об'скт! в!йськово] признаненос:!.
таблиця 1

] Ёомер за порядком
--.1-
зо1рт1ого приима.]тьт1ого
п},т]кщ пункц

ев?куац11] евакуац]'
(зпв) (ппв)

Ёаоелений
пу!{къ

населення
якого

евак)/1о!оть

Фрган
в1дпов1дальний

за створевн'т
п}ц{кц'

\4|оце

розта!пр!1пт'!
пу!'кт),

код нс, за
яким

отвор1о1оться
пункти

с. Базал{]вка Базал!']вська
с|льська рада

о. Базал||вк4
Базал1!'воька
залаль'{ооов|тня
школа ]-]11

ступев!в
чуц]всько]
райоят{о| ради
харЁвськот
област]

код 11110

о. леб'лке |е6'язька
с|ттьська рала

с. )1еб'отсе,
леб'язький
павч€!'1ьпо-
ви*овяий
комплекс
{угу!всько!
райо1тпо] ради
{арк!воько|
област]

1! 110

з смт кочеток кочетоцька
оелищ|1а рада

омт кочеток,
чуц!ъо-
Ба6чавськ].|й

код 11110



омт
йалин !вка

йадин!вська
оели1!ща рада
(т|льки 3|1Б за
кодом 10260)

коробоч{и1{оька
с;льоька рада
(т!льки т]пв)

чкаловоька
селип(!{а рада
(т|льки ппв)

1{оробош<иноька
с1льська раАа

4 4

5

5-а

5-6

5-а 5-а

6 6 смт |Ёовопокровоька
Ёовопокровка 

| 
селищпа рада

л1опии коледж

комуналъ!{е
п!дприемство
<{угу|вський

районт{ий
д\|тячий
оздоровтий таб|р
<Фрлятко>
чугяъсько1
райояно1 ради
1арк1всько1
обласЁ

код 10з 10

омт м&'1ин1вка,
йалин|воька
ймваз!я
9уц'|всько1
рйонвот ради
харк|воько]
област]

]бд 11110'
код 20610,
код 10260

с. |{оробовкипе'
коробочкицоький
т{авча.'1ьно-
виховяий
комплекс
{угу|всько{
районно! ради
*арк1воько!
обласЁ

код ]0260

смт чка.'1овоьке,
чкаловський
навч€|пьцо-
вт:оФвпий
комплекс
ч}ту1ъсько1

райош{о] ради
харк|всько1
област|

код 10260

с. коробо'кипе,
коробочкивський
я21вчально_

виховг1ии
комплекс
чугу1ъськот

рйоят]от ради
харк|вськот
облаот|

код 10310

смт
новопокровка,

код 11110,
код 20610



с. чапаеве,
смт
новопокровка

кам'я|{оярузька
с!льська рада

омт введевка

с'тернова

с. стара
покровка

введе11ська
селищва рада

введевоька
селищ|{а рада

старопокровська
с1дьоька рада

новопокровський
!{авч:|ль11о-
виховний
комплекс
чуц!ъоько]
райоцпот ради
*арк!воько|
облаот|

о. кам'яна ярга,
кам'япоярузьк]й
1{€вча.'1ьт{о_

виховний
комплекс
чуц'1воько]
районно| ради
харк|воько]
област]

код 10з 10

смт введенк4
введецський
н€1вча.'тьпо-

виховний
комплекс
чуФвоько1
райоппо] ради
харк|всько]
обдаот|

код 11110,
код 20610

с.1еряовц
1ерв|воький
п€вч!!льцо_
виховвий
комплекс
чуу|воькот
райовно] ради
харк|всько]
област|

код 10з10

с. терцовц
терн|вський
навча!ль1]о-
виховпий
комплекс
9угу?всько!
рйо|{нот радп
харк|воько]
облаот1

с. стара
[1окровка,
старопокровоька
зага]ть11ооов|т1,|
гпкола ]-!1!

код 11110,
код 20610

код 1] ] 10
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!{ер!вник апарату районно|
дерэкавно! адм|н1страц1!
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с. стара
[!окрорка'
с. [{оди

о. зарохс1е

смт всхар

оь?овоька
па рада

оцпе!{1в
9угу!всько|
райотп,о] ради
|арк1воько1
област|

смт
новопокровка,
новопокровськ'ий
навч?!'.|ьно-
вихов'{ий
компдекс
чяу]ъськот
районяо1 ради
[арк|всько!
област|

код 10310

яяоярузька
)ька рада

с. кам'яна ярга,
кам'янояр}вький
навч!!,т!ь!1о-

в1'{овций
ком11лекс
чугу1ъоько]

райоппо1 ради
*арк1воько|
о6ласт|

код 10з 10

ро)кценська
1ьоька рада

о. 3арохсне
заро){т]евоький
1{,вч.ш!ь1{о-

виховний
комплекс
чуц!ъоькот
районцо| ради
*арк|воько{
обдаот|

код 10з 10

аропокровська
!ьська Рада

с' стара покровка,
старопокровська
загальноосв!тття
:пкола ]-!]|
отупеп|в
чугу|воько{
районт{от ради
харк1всько1
облаот|

код 10] 10

|.!о. ковтун



зАтввРддвно

Розпоряд)кення голови

районно] дер)кавно] адм|н1страц1]
мо '1А

|1шРс онАльний склдд
районно! ком!с!1 з питань евахуац1!

1. коРоств.]ъов .

вячеолав володимирович

2. ковАльчук
8ерон|ка [еннад||вна

3' лучников
\:1икола €ерг!йовит

4. гулАй
8аоиль Флекс|йович

5. ]ш1ся11ськуш1
Флександр €ерг|йовин

6' мвд:шг[шв
8олодимир 8!кторовин

7. РАло
воподимир 1ванович

8. свмвнов
Андр|й 8асильовин

|олова ком1с!!

заступник голови
адм|н!стра1||

районно! дер:кавно|

3аступник голови ком!с!!

заот}т1ник голови районно| дертсавно!
адм|н1сщац|]

€екретар ком|с!!

спец!ал1с': ! категор!| сектору шивйьного
захиоц районно| дер>кавно! адм1н|страц||

9лени копд!с!!

начальник в|дд|лу виробництва | ринк|в
пролукц|| рослинництва та !нженерно-

техя!чного та }оридичнок) забезпечення

управл|ння ащо!{ромислового Розвитч

рйонно| лер:кавно| адм!н!страш|!

нач:шьник управл!ння прац! та сош!ального

захисц населентля районно| дер;кавно!
адм1н|отрац1{

зав|л1ван сектору цив!льного захисц
рйонно| державно| алм!н!сщаш||

начальник управл|ння агропромислового

розвитч районно| дер;кавно! адм|н1сщац||

начальник ({угу|вського рйону електринних
мерехс А1{ 0(арк1вобпенерго>> (за згодо:о)



фупа обл|п9, збору, ресстрац1! та в!дправлення евакуйованого населецня:

9. стАРусьов
|{етро 11еон!довит

10. стукАлвнко
[еорг|й 1вановия

11. литов1шнко
Фксана Фаъцр|вна

12. !]!тРиФАновА
Ёад!я ||ещ|вна

13' 1вАновА
Флена €ерг11вна

14. к1янськА
.1!обов \4икола!вна

15. твльновА
Флена -{,к|вна

16. циБульник
Флена 8асил|вна

17. они]цвнко
10р|й васильович

18. пономАРьов
Болодиптир €ерг|йовия

19. гоРоввнко
\4арина 8олодимир|вна

20. володько
1рина 8асил1вна

начальник управп1ння економ1чного

розвитц 1 торг1в:т| районно| державно|
адм1н|страц|| _ наиальник щупи
начальник в|дд!лу ;китлово-комунальното
гооподарства та бщ1вництва районно!
дер)кавно1 адм1н1страцп

2

зав|дуват сектору м|стобудуванття 1

арх!тект1ри рйонно| державнот
адм|н|страц||, головний арх1текгор району

|рупа зв'язку ! опов!щення:

нач.!]1ьник цеху телекомун|кац|йних послуг
){э 2 {арйвоько! ф1л|! |{А1 <9кртелеком> _
нанальник щупи (за згодото)
спец!ал!ст ! категор!} загального в!дд|лу
аларац районно| державно| алм!н!сщац!!

засцпник кер1вника апарац, нача-]1ьник

орган!зац|йного в!дд|лу апарац районно|
дер;кавно| адм|н|сщац1! - нанальник щупи
зав|дуван сектору конц)ол1о апарац

райояно! дерэкавно! адм|н|сщац|1

головний спец|ал1ст орган|зац!йного в!дд1лу

алара гу район но} державно1 адм|н!страц!т

головний спец1ал|от орга-тт|зац|йного в|дд|лу
апарату районно| державно! адм|н|отрац||

головний спец|ал1от орган1зац1йного в1ддйу
апарац районно! дерэкавно| адм|н|ощац||

|рупа трапспортного забезпеченпя:

нач€ш!ьник в1дд|лу |нфраотр1тчри районно|
дерхсавно| адм|н|страц1! _ наиальник щупи
головний спец1ал1ст в!дд|лу 1нфраструкцри

районно! дер;кавно| адм|н1отрац||

|рупа орган!зац!! всеб1чного забезпечецня ев,куац!! населення:



21. гРу1т|кА
8'ятеслав 1Фр1йовин

22. дРм1!шнко
8олодимир Флекс|йовия

23. кульБАт{]нА
Флена Флександр1вна

24. олвнт1шнко
,{енио Балер|йовин

25. логАчов
8олодимир фигоровия

26. БондАРвнко
,{митро 8|кторовит

?7.гвРвз
Ёатал1я \4икола]вна

3

головний л|кар комуна]1ьного закладу
охорони здоров'я <!{угу!вська центральна
рйонна л|карня |м. й.1. 1{ононенка>
(за згодото)

заотупник нача]1ьника управл1ння,
начальник в1дд1]у розвитч опоживчого

рин19 та п|длрисмницгва ущавл!ння
економ1чного розвитку 1 торг|вл| районно|
дерхсавно| адм|н1страц!!

головнии дерх{авнии сан1тарнии л1кар
9уц|вського, |{етен|зького,
1|_1евченковоького район!в, начапьник
9уц|вського м|:крайонного управл !н н я

[оловного управл|нття {ер>ксанеп1дс:ц:кби у
!арк1воько! област| (за згодото)

заоцпник начапьника - нанальттик мй|ц1!

щомалсько| безпеки {уц|вського рйон ного
в!ддйу (з обс"т1товування 9уц|вського та
|1ечен|зького район|в) [9йБ€ !кра!ни у
)Фрк1вськ1й област| (за згодото)

заст},т1ник начальника управл1н}'{ прац1 та
соц!ального 3ахисц населення рйонно|
державно! адм|н|отрац1!' смт Ёовопокровка,
Ёовопощовський навчально-вттховний
комплекс 9уц|всько! рйонно] ради
)(арк|воько| о6ласт|, номер за порядком _ 6

начальник в1дд1лу охорони здоров'я

районнот державно! адм|н|сщац||,
с. 1{оробонкине, 1{оробоякинський
навчально-виховний комплекс 1уц!всько|
районно| раАи {арк|всько| област|. номер за
порядком - }гэ 5-а

|рупа забезпеяення зустр|н! та розм!щення евакуац!йного населення:

начальник в1дд1лу веденн]| державнок)
реестру виборш!в апарац районно!
державно| адм|н|страц|! _ нанальник щупи

!|редставники групп на зб!рних, приймальних пупктах ева|(уац!! в
населених пуп ктах району
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засц!1ник28. ку|шнко
[етяна Флексатцр|вна

29. локАй!гук
,{енис Флександровия

з0. ,бо(ович-3всРсвА
€вгенй Флександ;|вна

з1. овчАРов
Флександр Анатол|йовин

з2. тРокопв1ъ
Фльга 8олодимир|вна

33. РяБ]н1нА
1нна 81ктор|вна

нача.]1ьника ут1раы11ння'
начаш!ьник в1дд1лу контро.]т]о та соц|алъних
1нспектор|в, головний державний 1нспектор

управл|ння прац| та соц|ального захисц
населен|{я Районно! державно! адм1н1сщац|!,
смт 8веденка, 8веденоъкий назчапъно-
виховний комплекс !{угу|всько| райо|{лот
ради харк|всько] област|, номер за порядком

7; с. 1ернова, 1ерн|воький н'вча;]ьно-
вшховний коуплекс 9уц;|всько| районно|
ради харк|воько] област|, номер за порядком

зав1дуваи сектору забезпевення достту до
публ!нно| !нформаш|| районно! лержавно|
адм1н1сщац11,
1{ам'яноярузький

с. 1{ам'яна 5{руга,
навчально-виховний

комплекс 9уц!всько! районно| ради
{арк|всько| област!, номер за порядком
_ 6-а
нач€шьник в1дд|лу осв|ти районно!
державно! адм|н!страц|!, с. Базал!|вка,
Базал1]вська загатьноосв|тня лшкола ]-1]1

сцлен!в 91гу}всько} районно| ради
)(арк1воько| област1, номер за порядком _ 1

головний спец|ал|ст сл1окби у справах д1тей
районно| дерх(авно1 адм1н1отрацп,
с. 3арох<не 3аро>кненський навч11пьно-
виховний комплекс !1угу|всько! районно!
ради харк|вськот област|, номер за порядком

-9
головний спец|ал|от в|дд1;ц житлово-
комунального го сподарства та бщ|вництва
рйонно1 дерх(авно1 адм1н|страц11,
смт 1(онеток, 9уту|во-Бабнанський л1сний
копед)к, номер за порядком _ 3; комунальне
п|дприсмство <9угу{вський район н и й

Аитячуй оздоров9ий таб1р <Фрлятко>
9уц!всько{ районно]' ради харк!вськот
област|, номер за порядком _ 4

директор 1{уц!вського районного ценщу
ооц|альних сщэкб д;тя о|м'], д|тей та молод|,
с. }1еб'я>ке,,[еб'я.зький навчально-виховний
комплекс 9уц|всько| районно| раци
)(арк1всько! обпаст1, номер за порядком _ 2
(за згодо:о)



34. сАв1новА
Флена Флександр|вна

35. ссРок}?овА
[алина Флександр|вна

36. !шРвАтюк
Андр|й 1вановии

37. кАРпов
Андр|й 1вановин

з8. в1тР1в
8|тал|й 8олодимировия

[(ер!вник апарату райопно!
дер:лсавно1 адм1н!страц!!

мединцев 2 44 98
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нача]ъник арх|вного в|дд|лу районнот
державно! адм1н!страш|!, с. €тара [{окровка,
6таропокровоька загальноосв|тня школа 1-

111 сцпен!в 1{уц!воько| райоттно! ради
)(арк|воько! област1, номер за порядком _ 8

нача.,1ьник слркби у справах д|тей районно|
державно! адм!н1страц|!, смт {каловське,
9каловський навчально-виховний комплеко
9угу!всько! рйоннот рали 1арк|всько|
облаот|, номер за порядком _ 5-б

головний спец]ал!ст в1дд!щ у справах
молод| та спор1у районно| державно|
адм|н1страц|!, смт \4алин|вка, йалин|вська
г|мназ!я 9уц|всько1 районно| ради
)(арЁвсько! област1, номер за порядком _ 5

Фперативна група:

нач€!'|1ьник !{уц!вського районного в|дд1лу
[оловного управлл1нтля {ерх<авно| слухсби
9кра|ни з надзвичайних сицац|й у
{арк|вськ1й област| начальник щупи (за
згодото)

головний !нспектор 9уту|вс ько го райог+:ого
в1ддйу [оловного управл|ння .{ержавно!
олужби )['кра';ни з надзвитайних ситуац1й у
{арк|вськ|й област| (за згодото)

щ

|.к).ковтун


