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[1ро 1творепня районно! ком!с!| 3

питань техцогенно-еколог!чно!
безпеки 1 надзвичайних ситуац!й

РАйоннА дпР)кАвнА Адп/щ!стРАц!я
хАРк|всько[ оБлАст|

Ро3поРяд}!{вння
9уц|в ]& .7?.г

1{ер1тонись статтями 6, 25 3акону !ьра!ни к|1ро м[сцев1 державн!
адм|н!страш1!>, на виконання статт| 6 кодексу цив|льного захисц }кра1ни,
<<1ипового полот{ення про рег|ональну та м!сцеву ком[с1то з питань техногенно_
еколог|чно] безпеки 1 надзвичайних сицац1й>' затвердхеного пост:1ново1о
1{аб!нец \41н|сщ!в }кра!ни в1д 17.06'2015 }.[я 409, та з мето1о координац;]
д!ялъност| орган!в м|сцевого с!1моврш1ування' п1дприсмств, установ та
орган1зац!й району, пов'язано| ;з забезпечен1{'!м техногенно-еколог1чно|
безпеки, захистом насе''1ення | територ1й в|д насл!дк1в надзвичайних сицац!й,
залоб1ганттям виникненнк) надзвичайних ситуац1й ! реагуванням на них:

1. !творити районну ком1с|то з питань техногенно_еколог:чно1 безпеки |

надзвияайних сицац!й.

голову раионно1 державно1 адм1н1страцп - п)лово}о

раионно1 ком1с11;

перц]ого засцпника гопови районнот державнот
адм|н|страш!| _ лершим засцпником голови рйонно|
ком1с11;

засцпника голови раионно1 державно1 адм|н1страцп
заступникоу голови районно| ком !с!|.

2.3атверлити посадовий склад районно] ком]с]] з питань техногенно-
еколог[чно] безпеки | надзвинайних сицац|й (додасться).

3. |1ризнанити:
коРолюкА
€вген|я
Флександровина

вАРжвтновА
19рй
(остянтиновича

воло1кову
8алентину
йихайл!вну

4. €ектору цивйьного захисц районно| дер>кавно! адм[н1страц1!
(,т1унников й.€.) зд[йснтовати орган|зац!йне, 1нформац|йне, методичне та
матер!ально-техл |ч не забезпеченгш робоги районно} ком!с!] з питань
техно|€нно-еколог|чно] безпеки ] надзвичайних ситуац|й. 8становити конщоль
3а виконанням !1 протокольних р!шень.

5. [олов1 районно| ком!с|! з питань техногенно-еколойчно! безпеки |

надзвичайних ситуаш!й за гверли ги персональний склад районно] ком!с|| з

питань техногенно_еколоЁчно] безпеки | надзвичайнгх сицац|й до 15 вересня
2015 року.
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6. Рекомендувати виконкомам селищних рад до 01.10.2015 в1дпов1дними

розпорядчими акгами утворити ком|с!:о з питань техногенно_еколо; !чно1 безпеки
! надзвитайних ситуац1й в!дпов1дно до вимог 1ипового подо]кення про
рег|ональну та м|сцеву ком|с11о з питань техногенно-еколог|чнот безпеки 1

надзвинайних ситуац|й' затверд)кеног0 постаново1о 1{аб|нец й|н1сщ1в !кра!ни
в1д 17.06.2015 ф 409.

7. визнати таким, що втратило винн[сть, розпоряд)кенн'] голови районно!
дер>кавно! адм!н|страц|| в!д 08.06.201 5 .]т(р 271 <|!ро 1творення районно] ком1с1] з
питань техногенно-еколог!чно| безпеки та надзвичайних сицац|й>.

8. 1{онтроль за Ёиконанням розпоряд)кення зали||]а1о за собото.

голова районно| дерлсавно|
адм1н!страц!! €.о. коРол!ок



3АтввРджвно

Ро':поряд;кен ня голови районно|
дер;кавно| адм|н1сщац!!
//а?са,ат.э х'о;з,,эау !'(э з7[

управл1н|{я головного управл[ння [ержсанеп1дслРкби у {арк|всько| област|.*
10. Ёапальник районного центру телекомун!кац|й ].[9 325 {,арк|всько! ф1л1|

|1А1 <9щтелеком>>.+
11. Ёачальник 9уц!вського району електри.{них мере}{ Ак

<[арк1вобленерго>>.*
12. Ёанальник 9уц'{всько| ф1л1| [{А1 <<{арк1вгаз>.+

13. фректор дер)кавного п!дприемства (чугусво-Бабчанське л!сове
господарство>>.*

14' Ёачальник управл!ння ац)опромислового розвитч/ районнот
дерт<авно| адм|н1сщац1|.

1 5. Ёанальник ф!нансового управл|ння районнот д9р;кавно! адм1н1сщац|!.
16. Ёачальник управл!ння прац; та соц!ального захисц населення

район но| державно| алм|н!сщаш|!.
|7. Ёачальник в1дд|лу житлово-комуна.'1ьного господарства та

буА1вниитва районно| державно! адм1н!сщац||.
18. начальник в|дд[лу економ!чного розвитч | торг1вл| районнот

державно! адм|н1сщац!!.

посАдовий склАд
районно! ком!с!| з питань техногенно-еколог!чнот безпеки 1

надзвинайних сптуаш!й

1. [олова районно| державно! адм1н|сщац1|, голова районно| ком!с!1.
2. |1ертпий заступник голови районнот державно] адм|н1страц!!, пертпий

засцпн ик голови районнот ком;с!т.
3. 3аступник голови районно| дер>кавно| адм|н|срац1!, застут|ник голови

районно! ком1с||.
4. 3ав1дуван сектору цив|льного захисту районно| державно|

адм|н|сщац1т, в!дпов1дальний секретар районнот ком|с;т.
5. €тартший !нспектор сектору цив|льного захисту районнот державнот

адм1н|сщац|1, в1дпов1дальний секретар районно] ком!с!].
6. }{ачальник {уц!вського районного в|дд|лу [оловного управл!ння

,{ерт<авно| слут<би 9кра|ни з надзвичайних оитуац|й у {арк1вськ1й област1.*
7. Ранальник 9уц!вського районного в!дд|лу [оловного управл|ння й8€

!кра!ни у )(арк|вськ!й област! (з обслгов)ъання 9уц|вського та |1ечен1зького

рйон|в).+
8. [оловний л|кар комунального закладу охорони здоров'я <9уц|вська

центральна районна л|кар}]я 1м. м.1. кононенка).*
9. [оловний дертсавний сан1тарний л|кар 1{уц'твського, |1енен!зького,

111евченковського район1в, нач.1]1ьник 9уц!вського м!ськттл1экрайонного
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19. Ёанальник в!дд|лу |нфрасрукцри районно| дер!кавно| адм|н!отра!11|.
20. Ёанальник в!дд;лу осв1ти районнот державно! адм1н|страц1!.
21. }{анальник в!дд!лу охорони здоров'я районно{ дер>кавно| адм1н|сщац|?.
22' 1ав1луваз юридичного секгору алара1у районно| державнот

адм|н|сщац|!.
23. 3ав|дуван сектору м|стобудування | арх[тектури районно! державнот

алм|н!страш!}' головн ий арх!тектор району.
24' 3астулник нача.'1ьника управл|ння' начальник в!дц1лу виробництва 1

ринк1в продукц1| рослинництва, |нтсенерно-техн1чного та 1ориди.1ного
заоезпечення упРавл!ння ащопромислового розвитку раионно1 дер)кавно1
адм|н!ощац|!.

* 8кллонатоться до посадового скз1аду районно1 ком|с|! за !х згодото

|(ер|вшик апарату районно!
дерясавно! адм1н!страц!!

л}чников 2 44 98

|.!о. ковтун
/1 ;:
'|//

': !/ -,/|


