від "15" січня 2018 року

№ 12-р
м. Знам’янка

Про утворення районного
оперативного штабу
З метою забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні
ситуації, які можуть виникнути внаслідок ускладнених погодних умов протягом
осінньо-зимового періоду 2017/2018 року, організації заходів щодо запобігання
переохолодження, надання допомоги людям у період значного пониження
температури та на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 11 січня 2018 року № 11-р "Про утворення
обласного оперативного штабу":
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. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 26 грудня 2016 року № 381-р "Про
утворення районного оперативного штабу".
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

Додаток
до розпорядження голови Знам'янської
районної державної адміністрації
15 січня 2018 № 12-р
СКЛАД
районного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового
періоду 2017/2018 року
Керівник районного оперативного штабу:
– голова районної державної адміністрації
ЛУКАШОВ
Олександр Сергійович
Заступник керівника районного оперативного штабу:
– керівник апарату районної державної
СЛЮСАРЕНКО
адміністрації
Олена Олександрівна
Секретар районного оперативного штабу:
– головний спеціаліст відділу культури і
ГВОЗДИК
туризму райдержадміністрації
Людмила Анатоліївна
БАБІЧ
Тетяна Миколаївна

Члени штабу:
– начальник відділу регіонального розвитку,
містобудування, архітектури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

ГРЕЧИНА
Наталія Іванівна

– головний лікар комунального закладу
"Знам'янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги"

ІВАНОВА
Алла Іванівна

– начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

КАЗМІРЧУК
Олег Миколайович

– начальник управління по експлуатації
газового господарства

КОВБАСЮК
Олександр Михайлович

– начальник Знам'янського району
електричних мереж ПрАТ
"Кіровоградобленерго"

ЛАРІОНОВ
Владислав Сергійович

– начальник Знам'янського міськрайонного
відділу управління ДСНС України в
Кіровоградській області

2
Продовження додатка
МАКОВІЙ
Леонід Михайлович

– начальник філії "Знам'янський райавтодор"
дочірнього підприємства "Кіровоградський
облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні
дороги України"

ПРОХНІЦЬКИЙ
Ігор Віталійович

– начальник Знам'янського відділу поліції
Головного управління Національної поліції
в Кіровоградській області

ТУРЛЮН
Інна Петрівна

– начальник метеорологічної станції
Знам'янка

ХУТОРНИЙ
Олександр Миколайович

– начальник управління
Держпродспоживслужби в Знам'янському
районі

ЮХНО
Тетяна Василівна

– заступник керівника апарату, начальник
відділу організаційної роботи, комунікації з
громадськістю, інформаційної діяльності та
звернень громадян апарату
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

О. СЛЮСАРЕНКО

