
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Новопсков Ув9Ч

Про внесення змін до складу 
спеціалізованих служб цивільного 
захисту Новопсковського району

Відповідно до ст.ст. 19, 25 Кодексу цивільного захисту України, ч. 2 ст. 6. ст. 39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну 
систему цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 
року № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного 
захисту», з метою швидкого реагування на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та 
організації життєзабезпечення населення зобов’язую:

1. Внести зміни до складу спеціалізованих служб цивільного захисту 
Новопсковського району, затвердженого п. 1 розпорядження голови райдержадміністрації 
від 11 грудня 2015 року № 397, затвердивши його у новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 21 вересня 2018 року № 638 «Про внесення змін до складу 
спеціалізованих служб цивільного захисту Новопсковського району».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації С.Слюсарєву.

Голова районної 
державної адміністрації Л. ЛАТИШ ЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

0 9л ссёю ш гсш * 6 3  Ч

СКЛАД
спеціалізованих служб цивільного захисту Новопсковського району

№
з/п

Найменування
служб

Управління та підприємства, на 
базі яких створено служби

Керівник служби

1 Служба
енергетики

Новопсковський район 
електричних мереж ТОВ 
«Луганське енергетичне 
об’єднання»

начальник Новопсковського району 
електричних мереж ТОВ «Луганське 
енергетичне об'єднання»

2 Служба захисту 
сільськогосподар 
ських тварин і 
рослин

управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, 
Державна фітосанітарна інспекція 
Луганської області в 
Новопсковському районі, 
Новопсковське районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Луганській області

начальник управління 
агропромислового розвитку 
райдержадміністрації

3 Комунально- 
технічна служба

відділ містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації, 
Новопсковське міжрайонне 
управління по експлуатації 
газового господарства ПАТ 
«Луганськгаз», Філія 
«Новопсковський райавтодор», 
Новопсковська дільниця 
районного комунального 
підприємства
«Старобільськвода», комунальне 
підприємство «Новопсковжитло», 
комунальне підприємство 
«Новопсковблагоустрій»

начальник відділу містобудування, 
архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

4 Медична служба Новопсковське районне 
територіальне медичне об'єднання, 
комунальний заклад 
«Новопсковський центр первинної 
медико-санітарної допомоги 
Новопсковської районної ради», 
Новопсковська підстанція 
«Луганської міської станції 
швидкої медичної допомоги», 
Новопсковське районне управління 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Луганській області

головний лікар Новопсковського 
районного територіального медичного 
об'єднання



5 Служба
матеріального
забезпечення

відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

начальник відділу економічного 
розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

6 Служба торгівлі 
і харчування

відділ економічного розвитку і 
торгівлі райдержадміністрації

головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації

7 Служба 
оповіщення та 
зв'язку

Станційно-лінійна дільниця №8 
смт Новопсков Районний центр 
телекомунікацій № 341 
Харківської філії ПАТ 
«Укртелеком»

начальник Станційно-лінійної 
дільниці №8 смт Новопсков 
районного центру телекомунікацій 
№ 341 Харківської філії Г1АТ 
«Укртелеком»

8 Служба охорони
громадського
порядку

Новопсковський відділ поліції 
Головного управління Національної 
поліції України в Луганській 
області

начальник Новопсковського відділу 
поліції Головного управління 
Національної поліції України в 
Луганській області

9 Протипожежна
служба

Новопсковський міськрайонний 
відділ Головного управління 
Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Луганській області

начальник Новопсковського 
міськрайонного відділу Головного 
управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Луганській 
області


