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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

2£& О Іі смт Новопсков

Про створення районної розрахунково-аналітичної групи Новопсковського району 
Луганської області

Відповідно до ст.ст. б, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
ст.35 розділу IV Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему 
цивільного захисту», п.2 Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року 
№ 787, наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 11 серпня 2010 року № 649 «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи розрахунково-аналітичної 
групи та Методичних рекомендацій щодо організації роботи поста радіаційного і хімічного 
спостереження», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27.11.2019 № 986 «Про 
затвердження Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» 
затвердженого Міністерством юстиції України 24.01.2020 за № 83/34366, з метою збору, 
узагальнення та оцінки інформації про стан радіаційної і хімічної обстановки, проведення 
розрахунків та підготовки пропозицій щодо захисту населення при загрозі та виникненні 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля небезпечних хімічних та 
радіоактивних речовин на території Новопсковського району Луганської області 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити районну розрахунково-аналітичну групу та затвердити її склад, що 
додається.

2. Керівнику районної розрахунково-аналітичної групи Новопсковського району 
Луганської області забезпечити діяльність районної розрахунково-аналітичної групи 
Новопскоського району Луганської області у відповідності до наказу Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 11 серпня 2010 року № 649 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо організації роботи розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо 
організації роботи поста радіаційного і хімічного спостереження» та наказу Міністерства 
внутрішніх справ України від 27.11.2019 № 986 «Про затвердження Методики спостережень 
щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки», затвердженого Міністерством юстиції 
України 24.01.2020 за № 83/34366.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Новопсковьскої 
районної державної адміністрації Луганської області від 22 травня 2019 року № 187 «Про 
створення районної розрахунково-аналітичної групи та затвердження її складу».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Світлана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

м~о*>?ого го го п  № <?£

С К Л А Д
районної розрахунково-аналітичної групи Новопсковського району Луганської області

Похідняк - начальник відділу містобудування, архітектури,
Тетяна Миколаївна житлово-комунального господарства та будівництва

райдержадміністрації, керівник групи;

Сковородка - начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
Наталія Василівна райдержадміністрації, заступник керівника групи;

Капіч - головний спеціаліст з питань цивільного захисту
Владислав Станіславович райдержадміністрації, секретар групи;

Члени групи:

Тарасенко Андрій - начальник Новопсковського міськрайонного відділу
Вікторович ГУ ДСНС України у Луганській області майор служби

цивільного захисту ( за згодою);

Мартиненко - позаштатний хімік-дозиметрист, пожежний-
Володимир рятувальник 22-ї Державної пожежно-рятувальної
Володимирович частини ГУ ДСНС України у Луганській області

молодший сержант служби цивільного захисту (за 
згодою).

Керівник апарату Людмила ЧЕРНЯК


