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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної держ авної адм ін істрац ії

І

Л<! &.&йН-Л ' - *. с\п Новоисков № ’ г

Про внесення змін до ст аду  
сне цій. і і шви них с. чужо цинії ьи ого 
захисту Нивопсковського району

Відповідно до ст .с і .  І4). 25 Кодексу цивільного іи .\ясі> України, ч. 2 ст. 6. с і .  39 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 січня 2014 року №  11 «І Іро затвердження ІІоложення про слину держави) 
систему цивільногр захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 
року №  469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільною  
захисту», з метою  швидког о реаг ування на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій : 
організації життєзабезпечення населення на території Нивопсковського району 
з о б о в ’ я з у іо :

1. Внести зміни до складу спеціалізованих служб цивільного захисту 
Новопсковсг.кого району, затвердженого ті. 1 розпорядження голови райдержадмінісграції 
від 11 грудня 2015 року №  397. затвердивши його у новій редакції. їло додається.

2. Визнати таким. що втратило чинність. розпорядження голови 
райдержадміністрації від 16 серпня 2014 рок\ №  270 «Про внесення змін до складу 
спеціалізованих служб цивільного захис ту ! іовопековською  район) >*.

3. Кон троль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

і

В. о. голови Свіі.іана СЛЮСАРЄВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

r J c W iH d -  №

СКЛАД
спеціалізованих служб цивільного захисту Г овопсковського 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» (за згодою)

2 Служба захисту 
сільськогоспода 
рських 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»

головний спеціаліст 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 (за згодою)

5 Служба відділ економічного розвитку і начальник відділу економічного



матеріального
забезпечення

торгівлі райдержадміністрації 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

відділ організаційної роботи та 
зв’язків з громадськістю апарату 
райдержадміністрації

начальник відділу організаційної 
роботи та зв’язків з громадськістю 
апарату райдержадміністрації

8 Служба охорони
громадського
порядку

Новопсковський відділ поліції 
Головнош управління 
Національної поліції України в 
Луганській області

начальник Новопсковського віл 
поліції Головнош управління 
Національної поліції України в 
Луганській області (за згодою)

9 Протипожежна
служба

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

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

10 Транспортного
забезпечення

відділ містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
будівництва райдержадміністрації

головний спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарс.;.. 
та будівництва райдержадмініе і

11 Технічна служба відділ містобудування, 
архітектури, житлово- 
комунального господарства та 
будівництва
райдержадміністрації, філія 
«Новопсковський райавтодор», 
Новопсковська дільниця 
районного комунального 
підприємства «Старобільськвода»

начальник відділу містобудуванн;.. 
архітектури, житлово-комунальної •. ■ 
господарства та будівництва 
райдержадміністрації

12 Інженерна
служба

управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, 
Філія «Новопсковський 
райавтодор»

начальник відділу з питань розвитку 
рослинництва, тваринництва та 
інженерно-технічного забезпечені, 
управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації


