
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації 

<ЛАЛ'г>70ЪО £ .0 4 9 к  смт Новопсков № € 9

Про створення районного оперативного штабу для керівництва роботами з пропуску 
льодоходу, весняної повені та дощових паводків у  2019 році

Відповідно до ст. 19 Кодексу цивільного захисту України, ст.ст. 6, 20, 39, 40 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», Плану дії місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування та територіальних підрозділів центральних органів 
виконавчої влади щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2019 році, 
затвердженого рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій від 19 грудня 2018 року № 38, з метою вирішення невідкладних 
питань щодо належної організації робіт з пропуску льодоходу, весняної повені та дощових 
паводків на території району

з о б о в ’ я з у ю :

1. Створити районний оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску 
льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2019 році.

2. Затвердити склад районного оперативного штабу для керівництва роботами з 
пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2019 році, що додається.

3. Затвердити Положення про районний оперативний штаб для керівництва роботами з 
пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2019 році, що додається.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова Л. ЛАТИШЕВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

^ t^ O^ b0LQiOf9jb № £ 9

СКЛАД
районного оперативного штабу для керівництва роботами 

з пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2019 році

Слюсарєва С.О.

Тарасенко A.B.

Колодка О.М.

Скороход О.О. 

Риб’янець О.С.

Ковтун Ю.О. 

Нестеренко О.С.

Трухальов М.М.

Чухрай О.І. 

Плотніков Ю.В.

Похідняк Т.М.

Сковородка Н.В.

перший заступник голови райдержадміністрації, 
керівник оперативного штабу;

начальник Новопсковського міськрайонного відділу 
Головного Управління ДСНС України в Луганській області, 
заступник керівника оперативного штабу (за згодою);

головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації, секретар оперативного штабу;

Склад оперативного штабу:

заступник голови райдержадміністрації;

т.в.о. начальника управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації;

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

голова комісії з припинення діяльності Новопсковського 
РТМО, в.о. головного лікаря Новопсковського РТМО (за 
згодою);

заступник начальника Новопсковського міськрайонного 
відділу ГУ ДСНС України в Луганській області (за згодою);

начальник Новопсковського РЕМ ТОВ «ЛЕО» (за згодою);

головний інженер Новопсковського міжрайонного управління
по експлуатації газового господарства - філія ПАТ
«Луганськгаз» (за згодою);
начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації;
начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації;

Красільніков С.О. начальник філії «Новопсковський райавтодор» ТП 
«Луганський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги 
України» (за згодою).



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації 

ІЗ

ПОЛОЖЕННЯ
про районний оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску льодоходу, 

весняної повені та дощових паводків у 2019 році

1. Районний оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску льодоходу, 
весняної повені та дощових паводків на території Новопсковського району в 2019 році (далі 
-  штаб) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, який створюється головою 
райдержадміністрації з метою забезпечення оперативного реагування при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу та паводкових вод у 
2019 році.

2. У своїй діяльності штаб керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної 
державної адміністрації, Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області та цим Положенням.

3. Основними принципами роботи штабу є додержання вимог чинного 
законодавства, колегіальність у прийнятті рішень та їх обґрунтованість.

4. Основними завданнями штабу є:
- збір, аналіз та узагальнення інформації щодо обстановки, яка склалась на річках та 

водоймах району;
- розроблення комплексних заходів щодо запобігання, ліквідації та мінімізації 

можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, 
повені та паводку;

- вживання заходів щодо своєчасного попередження населення про небезпеку повені 
та паводку.

5. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: здійснює оперативне 
супроводження виконання заходів, спрямованих на ліквідацію загрозливих ситуацій, що 
можуть скластися внаслідок підтоплення в районі, повідомляє правоохоронні органи у разі 
виявлення фактів порушення чинного законодавства; інформує районну та обласну державні 
адміністрації про результати проведеної роботи; приймає відповідні рішення, які 
оформляються протоколами і мають рекомендаційний характер.

6. Для виконання покладених на оперативний штаб завдань йому надається право:
- одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, 
необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- залучати для участі в роботі штабу місцеві органи виконавчої влади, 
представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за 
погодженням з їх керівниками);

- організовувати проведення нарад та інших заходів, необхідних для виконання 
покладених на оперативний штаб завдань.

7. Склад штабу затверджується розпорядженням голови районної державної 
адміністрації. Головою штабу призначається перший заступник голови 
райдержадміністрації.

8. Основною формою роботи штабу є засідання, які проводяться у разі необхідності, 
та з початком ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної з пропуском льодоходу, повені та 
паводку, - щоденно. Засідання штабу є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 
половини його складу. Голова штабу організовує його роботу за допомогою секретаря.

9. Організаційне забезпечення роботи штабу здійснюється секретарем штабу.


