УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 4 » лютого 2011 року

№ 81-р
смт Голованівськ

Про оперативний районний штаб для
керівництва роботами з пропуску
льодоходу, повені та паводків
Відповідно до протокольного рішення засідання Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 грудня 2010 року, факсограми
Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2010 року
№ 7/12-12086, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 листопада
2010 року № 991-р та з метою підвищення рівня готовності місцевих органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені
та паводків у 2011році:
1. Затвердити склад оперативного районного штабу для керівництва роботами з пропуску
льодоходу, повені та паводків (додається).
2. Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації розробити регламент
роботи районного штабу та графік цілодобового чергування його членів.
3. Рекомендувати сільським і селищним головам, відповідним керівникам підприємств,
установ і організацій, для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків,
створити оперативні штаби місцевого та об’єктового рівня, розробити регламент їх роботи
та графік цілодобового чергування його членів.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації.

Голова районної
державної адміністрації

М.УСИК

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 4 » лютого 2011 року № 81-р

ОПЕРАТИВНИЙ РАЙОННИЙ ШТАБ
по керівництву роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків
Начальник штабу:
ЯРОВИЙ
Олександр Володимирович

-

перший заступник голови
державної адміністрації

районної

Заступник начальника штабу:
ШЕВЧУК
Микола Миколайович

-

заступник голови районної державної
адміністрації

Члени штабу:
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник управління економіки та
розвитку
інфраструктури
районної
державної адміністрації

БЕЗКУПСЬКИЙ
Сергій Анатолійович

-

начальник Голованівського РВ УМВС
України в Кіровоградській області

БОНДАРУК
Віктор Володимирович

-

БУГАЄНКО
Ольга Петрівна

-

начальник
філії
«Голованівський
райавтодор»,
начальник
служби
автомобільних доріг
заступник голови районної державної
адміністрації

ГОЛОВАНЬ
Микола Васильович

-

начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрації

ДІКАНОВ
Віктор Володимирович

-

головний державний санітарний лікар
Голованівського району

ДОВГИЙ
Володимир Євдокимович

-

начальник Голованівського РЕМ ВАТ
«Кіровоградобленерго»

ДУДАР
Василь Серафимович

-

начальник
фінансового
райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Радій Анатолійович

-

начальник
управління
державної
ветеринарної
медицини
у
Голованівському районі

управління

2
Подовження додатка
ЛЕУХ
Михайло Іванович

-

Голованівський селищний голова

СВИДЮК
Володимир Миколайович

-

головний
спеціаліст
державного
управління
охорони
навколишнього
природного середовища в Кіровоградській
області

СЛЮСАРЕНКО
Віктор Андрійович

-

начальник Голованівського цеху № 9
телекомунікаційних
послуг
Кіровоградської філії ВАТ «Укртелеком»

ТОФАН
Сергій Олександрович

-

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

заступник
Голованівської
лікарні

ШАПОВАЛ
Інна Григорівна

-

начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства районної
державної адміністрації

Заступник голови районної
державної адміністрації

головного
центральної

лікаря
районної

О.БУГАЄНКО

