
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

Про створення районної комісії 
з питань обстеження соціальних об ’єктів 
на території Новопсковського району

Відповідно до статті 6, п. 9 частини першої статті 39, статті 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», на виконання листа від 24.11.2017 № 02-07/1080 
заступника начальника -  начальника відділу планування, координації дій в надзвичайних 
ситуаціях та моніторингу техногенної і природної обстановки, виконуючого обов’язки 
начальника управління з питань цивільного захисту Луганської обласної державної 
адміністрації Кульшая Ю.В., з метою перевірки соціальних об’єктів, в яких розміщується 
евакуйоване населення, на предмет придатності розміщення евакуйованого населення:

1. Створити районну комісію з питань обстеження соціальних об’єктів на території 
Новопсковського району.

2. Затвердити склад районної комісії з питань обстеження соціальних об’єктів на 
території Новопсковського району.

3. Затвердити Положення про районну комісію з питань обстеження соціальних 
об’єктів на території Новопсковського району.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника 
голови райдержадміністрації Височину В.О.

2 / смт Новопсков



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

2 .ігк ц £ ш го п к  № іШ й

СКЛАД
районної комісії з питань обстеження соціальних об’єктів на території

Новопсковського району

Височина В. О.

Риб’янець Ю. Ю.

Ериб М. М.

-  першии заступник голови райдержадміністрації, 
голова комісії;

-  провідний інспектор Новопсковського 
міськрайонного відділу Еоловного Управління ДСНС 
України у Луганській області, заступник голови 
комісії;

- головний спеціаліст з питань надзвичайних 
ситуацій райдержадміністрації, секретар комісії;

Члени комісії:

Козлова О. В. 

Кузнєцова С.А. 

Мотунов М.О. 

Калюжний В.С. 

Куцоконенко Л. Е

- начальник відділу культури Новопсковської 
райдержадміністрації;

- головний спеціаліст, в.о. начальника відділу освіти 
Новопсковської райдержадміністрації;

- головний лікар Новопсковського РТМО (за 
згодою);

- головний лікар КЗ «Новопсковський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою);

- заступник начальника управління -  начальник 
відділу з контролю за правильністю призначення 
державних соціальних допомог, компенсацій та 
житлових субсидій, в.о. начальника управління 
соціального захисту населення Новопсковської 
райдержадміністрації;

Деркачов В.А. - начальник сектору моніторингу Новопсковського 
ВГІ ЕУ НП України у Луганській області (за згодою);



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районної 
державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про районну комісію з питань обстеження соціальних об’єктів на території

Новопсковського району

Е Районна комісія з питань обстеження соціальних об’єктів на території 
Новопсковського району (далі -  Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим 
органом, утвореним головою райдержадміністрації з метою обстеження соціальних 
об’єктів, в яких розміщується евакуйоване населення, на предмет придатності розміщення 
евакуйованого населення, зокрема навчальних закладів, закладів культури, фізичної 
культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення, а також будівель 
адміністративного призначення.

2 . Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, розпорядженнями голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими 
актами, які стосуються її діяльності.

3. Основними завданнями комісії є обстеження соціальних об’єктів, в яких 
розміщується евакуйоване населення, на предмет придатності розміщення евакуйованого 
населення.

4 . Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає та аналізує інформацію щодо проблемних об’єктів;
2) обговорює нагальні питання щодо відповідності об’єктів їх призначенню та 

розміщення евакуйованого населення;
3) взаємодіє з органами державної влади, органами місцевого самоврядування;
4) залучає в установленому порядку до участі у своїй роботі відповідних 

спеціалістів та експертів (за згодою);
5. Комісія має право:
1) отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, матеріали і 
документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також відповідних спеціалістів 
та незалежних експертів (за згодою).

6. Персональний склад комісії затверджується розпорядженням голови 
райдержадміністрації та включає голову комісії, його заступника, секретаря та її членів.

7. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі загрози 
виникненню надзвичайної ситуації, та з початком евакуації населення. Засідання комісії є 
правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його складу.

8. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснює головний спеціаліст з 
питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.


