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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
смт Новопсков

Про внесення змін до складу
районної евакуаційної комісії

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,
ст. 33 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення належної роботи
районної евакуаційної комісії та у зв’язку з кадровими змінами:
1. Внести зміни до складу районної евакуаційної комісії, затвердженого п.2
розпорядження голови райдержадміністрації від 25 грудня 2008 року № 621 «Про
затвердження положення про районну евакуаційну комісію та її склад», затвердивши його
у новій редакції, що додається.
2. Розпорядження голови райдержадміністрації від 23 червня 2015 року № 196
«Про внесення змін до складу районної евакуаційної комісії» визнати таким, що втратило
чинність.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
О Х Л і^ ) г у ) 0 % 0

р. №

УО

СКЛАД
районної евакуаційної комісії
№
з/п
1.
1.
2.

Прізвище, ім ’я, по батькові

О
3.

2.
Бєлік Сергій Петрович
Височина Вікторія Олексіївна
Похідняк Тетяна Миколаївна

4.

Гриб Микита Миколайович

5.

Шкуренко Ольга Михайлівна

6.

Антоненко Любов Миколаївна

7.

Андрущенко Аліна Іванівна

8.

Гончарова Оксана Миколаївна

9.

Сєрікова Тамара Миколаївна

10. Обрізанова Олена Володимирівна

11. Решетило Євген Вікторович

Посада за штатним розкладом
3.
голова райдержадміністрації
перший заступник голови райдержадміністрації
начальник відділу містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та будівництва
райдержадміністрації
головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації
директор територіального центру соціального
обслуговування населення (надання соціальних
послуг)
головний бухгалтер територіального центру
соціального обслуговування населення (надання
соціальних послуг)
завідувач відділення організації надання
натуральної адресної грошової допомоги
завідувач відділення соціальної допомоги вдома
територіального центру соціального обслуговування
населення (надання соціальних послуг)
начальник відділу призначень державних
соціальних допомог, компенсацій та житлових
субсидій управління соціального захисту населення
райдержад м ін істрац ії
заступник начальника управління, начальник
відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг
та контролю за правильністю призначення та виплат
пенсій управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
начальник СРПП Новопсковського ВП ГУ НП
України у Луганській області

№
службового
телефону
5.
2-11-82
2-17-79
2-22-30

№
домашнього
телефону
6.
2-16-00

2-11-04

2-42-78

начальник групи обліку евакуації
населення та інформації

2-10-08

2-18-37

обліковець

2-10-08

2-20-31

обліковець

2-10-08

-

начальник групи організації
розміщення населення в
безпечному районі
технічний працівник групи
організації розміщення населення
в безпечному районі

2-10-08

2-41-40

2-18-98

2-21-34

технічний працівник групи
організації розміщення населення
в безпечному районі

2-22-37

2-26-88

начальник групи забезпечення
охорони громадського порядку і
безпеки руху

2-13-32

066-678-7010

Статус у складі евакокомісії
4.
голова комісії
заступник голови комісії
заступник голови комісії,
начальник групи транспортного
забезпечення
секретар комісії

-

12. Бихалов Сергій Олександрович

13. Бикова Тамара Миколаївна
14. Соловйова Лариса Михайлівна
15. Гусарова Тетяна Вікторівна

16. Сазонов Яків Анатолійович

17. Стародубцев Іван Олексійович

18. Вагін Юрій Юрійович

19.
Ковтун Володимир Миколайович

електромеханік електрозв’язку першої категорії начальник групи зв’язку та
СЛД № 8 смт Новопсков РЦТ № 341 Харківської оповіщення
філії ПАТ «Укртелеком»
директор
державної
районної
лабораторії начальник групи радіаційного та
ветеринарної медицини
хімічного захисту
лікар-невропатолог Новопсковського районного
начальник групи медичного
територіального медичного об’єднання
забезпечення
медична сестра неврологічного кабінету
медична сестра
Новопсковського районного територіального
медичного об’єднання
фельдшер швидкої допомоги Новопсковської
фельдшер
підстанції Луганської міської станції швидкої
медичної допомоги
фельдшер швидкої допомоги Новопсковської
фельдшер
підстанції Луганської міської станції швидкої
медичної допомоги
водій автомобіля Новопсковської підстанції
водій автомобіля швидкої
Луганської міської станції швидкої медичної
допомоги
допомоги
голова правління Новопсковської районної спілки
начальник групи забезпечення
споживчих товариств
продуктами харчування та
предметами першої необхідності

20. Олійник Євдокія Іванівна

головний товарознавець
Новопсковської районної спілки споживчих
товариств

21.

заступник голови правління Новопсковської
районної спілки споживчих товариств

Рикалова Ольга Сергіївна

22. Закутько Людмила Володимирівна

головний спеціаліст відділу містобудування,
архітектури, житлово-комунального господарства та
будівництва райдержадміністрації

технічний працівник групи
забезпечення продуктами
харчування та предметами
першої необхідності
технічний працівник групи
забезпечення продуктами
харчування та предметами
першої необхідності
технічний працівник групи
інженерного забезпечення

2-14-76

2-12-89

2-45-79
2-47-84
2-41-01

103

103

103 (2-1496)

095-291-86-*

о

2-10-84

2-14-75

2-12-07

2-22-30

2-20-73

