УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 20 » квітня 2011 року

№ 302-р
смт Голованівськ

Про
підготовку
та
проведення
тренування територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного
захисту Голованівського району
Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту області на 2011 рік,
затвердженого розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 лютого
2011 року № 145 «Про основні заходи цивільного захисту області на 2011 рік», 20 квітня
2011 року, проводиться тренування органів управління та сил обласної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в
мирний час на режим функціонування в особливий період.
До участі у зазначеному навчанні залучаються:
відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації; районний відділ УМНС
України в області та підпорядковані підрозділи; районна комісія з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації; представник
районного військового комісаріату.
Штаби спеціалізованих служб цивільної оборони району:
оповіщення та зв’язку, медичної, охорони громадського порядку, транспортного
забезпечення, автомобільних доріг, комунально-технічної та інженерної, захисту
сільськогосподарських тварин і рослин, енергетики, водного господарства, торгівлі та
харчування, прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення, постачання
нафтопродуктів; керівники відповідних я структурних підрозділів райдержадміністрації та
сільських і селищних рад.
З метою належної підготовки до проведення командно-штабного навчання:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, спеціалізованих служб
цивільної оборони, головам сільських, селищний рад:
погодити і уточнити плани цивільного захисту на особливий період;
підготувати до роботи пункти управління, засоби зв’язку і оповіщення;
з особовим складом служб цивільної оборони (цивільного захисту) провести заняття з
вивчення функціональних обов’язків при переведенні з режиму функціонування в мирний
час на режим функціонування в особливий період.
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2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації про готовність до
проведення тренування надати оперативній групі управління з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
облдержадміністрації до 15.00 год. 19 квітня 2011 року.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації
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