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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

с̂ С>2Р)г. смт Новопсков № 2 4 3 -

Про внесення змін до розпорядження 
голови райдержадміністрації 
від 16 серпня 2019 року № 272

Відповідно до п. З ст. 6, гг. 20 ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, п. 9 ст. 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» 
(зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року 
№ 100 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня № 18 і від 17 
червня 2015 року № 409»), з метою підвищення ефективності реагування на надзвичайні 
ситуації природного і техногенного характеру, ліквідації їх наслідків та запобігання їх 
виникненню на території Новопсковського району Луганської області 
З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Внести зміни до п. 2.1 розпорядження голови Новопсковської райдержадміністрації 
від 16 серпня 2019 року № 272 «Про районну комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій», виклавши склад районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у новій редакції, що додається.

2. Внести зміни до п. 2.2 розпорядження голови Новопсковської райдержадміністрації 
від 16 серпня 2019 року № 272 «Про районну комісію з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій», виклавши склад робочих груп районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у новій редакції, що додається.

3. Районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
у своїй діяльності керуватися Типовим положенням про регіональну та місцеву комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409 «Про затвердження Типового 
положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів від 21 
лютого 2018 року № 100 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 26 
січня 2015 року № 18 і від 17 червня 2015 року № 409».

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області від 03 червня № 202 «Про внесення 
змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 16 серпня 2019 року № 272».

5. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Новопсковської районної 
державної адміністрації 
Луганської області

22. 2ЛЗ-

СКЛАД
районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій

№
з/п

Прізвище, ім’я, по 
батькові

Посада Службовий
телефон

Домашній
телефон

1 Слюсарєва 
Світлана Олександрівна

голова Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 

області, голова комісії;

пр. 2-14-52 066 5215233

2 Черняк Людмила 
Василівна

керівник апарату Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області, заступник 
голови комісії;

пр. 2-14-52 066 9441389

3 Капіч
Владислав

Станіславович

головний спеціаліст з питань 
цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області, 
секретар комісії;

пр. 2-14-52 066 3257794

Члени комісії:

4 Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст з питань 
організаційної роботи апарату 

Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області;

пр. 2-14-52 050 2855616

5 Сковородка Наталія 
Василівна

завідувач сектору з питань 
регіонального розвитку, 

інвестиційної діяльності та охорони 
здоров'я Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 

області;

пр. 2-14-52 095 3862164

6 Скребцов Юрій 
Анатолійович

начальник Новопсковської дільниці 
районного комунального 

підприємства «Старобільськвода» 
(за згодою);

2-12-69 050 4758259

7 Кечеджі Олексій 
Дмитрович

начальник виробничо-технічної 
служби Новопсковського 

промислового майданчика 
Сєвєродонецького ЛВУ МГ ТОВ 

«Оператор газотранспортної 
системи України» (за згодою);

9-70-41 050 3482113

8 Колесник Василь 
Миколайович

начальник Новопсковського 
районного управління Головного

2-11-43 095 6971160



управління Держродспоживслужби 
в Луганській області (за згодою);

9 Кузнєцова Світлана 
Анатоліївна

начальник відділу освіти 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області;

2-14-62 066 3531070

10 Хомутянська Світлана 
Іванівна

начальник управління соціального 
захисту населення Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області;

2-28-53 066 4527252

11 Козлова Ольга 
Василівна

начальник відділу культури, молоді 
та спорту Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 

області;

2-12-67 095 7628694

12 Костенко Сергій 
Олександрович

в.о.головного лікаря 
Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське 

територіальне медичне об’єднання» 
(за згодою);

2-10-07 066 6386595

13 Чухрай Олександр 
Іванович

начальник Новопсковського району 
електричних мереж; ТОВ 
«Луганське енергетичне 
об'єднання» (за згодою);

2-14-57 
дисп. 2-11-51

050 4761541

14 Кісель Олена Василівна начальник управління фінансів 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області;

2-12-46 050 1910544

15 Плотніков Юрій 
Володимирович

головний інженер Новопсковського 
міжрайонного управління по 

експлуа тації газового господарства 
-  філії АТ «Луганськгаз»

(за згодою);

2-12-58 
дисп. 2-14-28

066 8828205

16 Красільніков Сергій 
Олегович

начальник філії «Новопсковський 
райавтодор» ДП «Луганський 

облавтодор» (за згодою);

2-15-38 099 7670285

17 Скребцова Марина 
Анатоліївна

головний спеціаліст з питань 
мобілізаційної та оборонної роботи 
Новопсковської районної державної 

адміністрації Луганської області;

пр. 2-14-52 099 0318414

18 Похідняк Тетяна 
Миколаївна

начальник відділу житлово- 
комунального господарства, 
містобудування, архітектури, 

інфраструктури, енергетики та 
захисту довкілля Новопсковської 
районної державної адміністрації 

Луганської області;

пр. 2-14-52 095 4832502

19 Тарасенко Андрій 
Вікторович

начальник Новопсковського 
міськрайонного відділу Головного 

управління Державної служби 
У країни з надзвичайних ситуацій у 

Луганській області (за згодою);

2-14-71 
черг. 2-13-35

066 6664760

20 Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу 
поліції Головного управління 

Національної поліції України в 
Луганській області (за згодою).

2-14-65 
черг. 2-13-32

066 7145462

21 Гаєв Вадим Вікторович Новопсковський селищний голова 
(за згодою);

2-18-78 050 0535131



22 Червенко Тетяна 
Савеліївна

керуючий справами виконавчого 
комітету Новопсковської селищної 

ради

2-18-78 099 1619288

23 Старцев Микола 
Стефанович

начальник відділу будівництва, 
архітектури, інфраструктури та 

житлово-комунального 
господарства Новопсковської 

селищної ради

2-18-78 095 5071175

24 Чугай Едуард 
Леонідович

в. о. директора комунального 
некомерційного підприємства 

«Новопсковський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (за 

згодою);

2-47-78 095 5911283

Керівник апарату Людмила ЧЕРНЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
Новопсковської районної
державної адміністрації 
Луганської області

бил, гого№  <117-

СКЛАД
робочих груп районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій за видами надзвичайних ситуацій природного та техногенного
характеру

1. При катастрофах на автомобільних дорогах

1. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області, керівник робочої групи (за згодою);

2. Красільніков 
Сергій Олегович

начальник філії «Новопсковський райавтодор» ДП 
«Луганський облавтодор» (за згодою);

3. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

4. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області (за згодою);

5. Риб’янець Юрій Юрійович начальник державної пожежної рятувальної частини -  22 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області 
(за згодою);

2. При виникненні лісових пожеж

1. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області, керівник 
робочої групи (за згодою);

2. Капіч
Владислав Станіславович

головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Новопсковської 
районної державної адміністрації;

3. Сірик
Олександр Миколайович

лісничий Новопсковського лісомисливського господарства 
ДГІ Старобільського ЛМГ (за згодою);

4. Заратуйченко 
Валентина Миколаївна

лісничий Білолуцького лісомисливського господарства 
ДП Старобільського ЛМГ (за згодою);

5. Заратуйченко
Олександр

Володимирович

лісничий Новобілянського лісомисливського господарства 
ДП Старобільського ЛМГ (за згодою);

6. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

7. Красільніков 
Сергій Олегович

начальник філії «Новопсковський райавтодор» ДП 
«Луганський облавтодор» (за згодою);



8. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області, заступник голови комісії (за згодою).

3. При аваріях на газопроводах високого тиску

1. Кечеджі Олексій 
Дмитрович

начальник виробничо-технічної служби Новопсковського 
промислового майданчика Сєвєродонецького ЛВУ МГ (за

згодою);
2. Плотніков 

Юрій Володимирович
головний інженер Новопсковського міжрайонного 
управління по експлуатації газового господарства -  філія 
АТ «Луганськгаз» (за згодою);

3. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області, заступник голови комісії (за згодою);

4. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області (за згодою);

5. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

6. Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст з питань організаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області.

4. При аваріях на газопроводах середнього і низького тиску

1. Плотніков 
Юрій Володимирович

головний інженер Новопсковського міжрайонного 
управління по експлуатації газового господарства -  філія 
АТ «Луганськгаз», керівник робочої групи (за згодою);

2. Риб’янець Юрій 
Юрійович

начальник державної пожежної рятувальної частини -  22 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області 
(за згодою);

3. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області (за згодою);

4. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

5. Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст з питань організаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області.

5. При загрозі та виникненні повені та гідрометеорологічних явищ

1. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області, керівник 
робочої групи (за згодою);

2. Хомутянська 
Світлана Іванівна

начальник управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;



3. Сковородка 
Наталія Василівна

завідувач сектору з питань регіонального розвитку, 
інвестиційної діяльності та охорони здоров’я 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

4. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області (за згодою);

5. Кузнецова 
Світлана Анатоліївна

начальник відділу освіти Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області;

6. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

7. Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст з питань організаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області.

6. При загрозі та виникненні масових інфекційних захворювань людей та
сільськогосподарських тварин

1. Костенко Сергій 
Олександрович

в в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання», керівник робочої групи
(за згодою);

2. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області (за згодою);

3. Колесник 
Василь Миколайович

начальник Новопсковського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Луганській області (за згодою);

4. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області (за згодою);

5. Сергієнко Людмила 
Олександрівна

головний спеціаліст з питань організаційної роботи 
апарату Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області.

7. При нещасних випадках з людьми на водних об ’єктах

1. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області, керівник 
робочої групи (за згодою);

2. Риб’янець Юрій 
Юрійович

начальник державної пожежної рятувальної частини -  22 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області 
(за згодою);

3. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській
області (за згодою);

4. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об’єднання» (за згодою);

5. Кузнецова 
Світлана Анатоліївна

начальник відділу освіти Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області;



6. Капіч головний спеціаліст з питань цивільного захисту та
Владислав Станіславович взаємодії з правоохоронними органами Новопсковської

районної державної адміністрації.

8. При аваріях на системах житлового забезпечення:

1. Похідняк 
Тетяна Миколаївна

начальник відділу житлово-комунального господарства, 
містобудування, архітектури, інфраструктури, 
енергетики та захисту довкілля Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області, керівник 
робочої групи;

2. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області (за згодою);

3. Скребцов 
Юрій Анатолійович

начальник Новопсковської дільниці районного 
комунального підприємства «Старобільськвода» 
(за згодою);

4. Чухрай 
Олександр Іванович

начальник Новопсковського району електричних мереж 
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою);

5. Хомутянська 
Світлана Іванівна

начальник управління соціального захисту населення 
Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області;

6. Капіч
Владислав Станіславович

головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Новопсковської 
районної державної адміністрації.

9. При проявах терористичних актів:

1. Волошин Дмитро 
Вікторович

начальник Новопсковського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції України в Луганській 
області, керівник робочої групи (за згодою);

2. Костенко Сергій 
Олександрович

в. о. головного лікаря Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковське територіальне медичне 
об'єднання» (за згодою);

3. Тарасенко 
Андрій Вікторович

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Луганській області (за згодою);

4. Капіч
Владислав Станіславович

головний спеціаліст з питань цивільного захисту та 
взаємодії з правоохоронними органами Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області;

Керівник апарату Людмила ЧЕРНЯК


