від 17 січня 2018 року

№ 17-р

Про утворення районного
оперативного штабу
Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 11 січня 2018 року № 11-р «Про утворення обласного оперативного штабу»,
на виконання пункту 7 протокольного рішення селекторної наради щодо
належного утримання доріг та забезпечення життєдіяльності населених пунктів
під час ускладнення погодних умов від 23 грудня 2017 року № 51899/0/1-17,
з метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні
ситуації, які можуть виникнути внаслідок ускладнення погодних умов протягом
осінньо-зимового періоду 2017/2018 року, організації заходів щодо запобігання
випадкам переохолодження, надання допомоги людям у разі значного зниження
температури повітря:
1. Утворити районний оперативний штаб для вжиття невідкладних
заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду
2017/2018 року (далі – Штаб).
2. Затвердити склад Штабу згідно з додатком.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 грудня 2016 року № 366-р «Про утворення
районного оперативного штабу».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

Додаток
до розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
17 січня 2018 № 17-р

СКЛАД
районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового
періоду 2017/2018 року
Керівник районного оперативного штабу
ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ
Олег Дмитрович

-

голова районної державної адміністрації

Заступник керівника районного оперативного штабу
АРТВІХ
Ірина Олександрівна

-

начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі, промисловості та
інфраструктури райдержадміністрації

Секретар районного оперативного штабу
-

ПАЛАМАРЧУК
Тетяна Ісаківна

провідний спеціаліст з питань
цивільного захисту відділу
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості та інфраструктури
райдержадміністрації

Члени районного оперативного штабу:
БЕЛІНСЬКА
Олена Олександрівна

-

начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

БОНДАРУК
Віктор Володимирович

-

начальник філії «Голованівський
райавтодор» ДП «Кіровоградський
облавтодор»

ДОВГИЙ
Володимир Євдокимович

-

начальник Голованівського РЕМ ПАТ
«Кіровоградобленерго»

2
Продовження додатка
ДУДНИК
Антоніна Анатоліївна

-

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КЛИМЕНКО
Олег Васильович

-

начальник Голованівського відділу поліції
Головного управління Національної
поліції в Кіровоградській області

КЛИМЕНКО
Олександр Вікторович

-

начальник відділу агропромислового
розвитку райдержадміністрації

КОЛОМІЙЧУК
Радій Анатолійович

-

начальник управління Голованівського
району Головного управління
Держпродспоживслужби в
Кіровоградській області

КУЧМІЙ
Тетяна Дмитрівна

-

заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи та
комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації

ПІДДУБНА
Валентина Феодосіївна

-

головний лікар Голованівської
центральної районної лікарні

ПРУДКИЙ
Василь Васильович

-

начальник районного відділу управління
ДСНС України у Кіровоградській області

ФОМЕНКО
Марина Петрівна

-

головний лікар комунального закладу
«Голованівський центр первинної медикосанітарної допомоги»

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.ЛУЖАНСЬКА

