від " 09 " квітня 2019 року

№ 81-р
м. Знам'янка

Про внесення змін до розпорядження
голови райдержадміністрації від
08 червня 2018 року № 168-р
Відповідно до частини п'ятої статті 25 Кодексу цивільного захисту
України, постанов Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11
"Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного
захисту" (із змінами) та від 08 липня 2015 року № 459 "Про затвердження
Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту" (із змінами), на
виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної
адміністрації від 29 березня 2019 року № 600-р "Про внесення змін до
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 лютого
2018 року № 52-р" та у зв'язку із змінами, що відбулися:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної райдержадміністрації
від 08 червня 2018 року № 168-р "Про спеціалізовані служби цивільного
захисту району", виклавши Перелік районних спеціалізованих служб
цивільного захисту у новій редакції (додається).
2. Керівникам спеціалізованих служб транспортного та технічного
забезпечення та із захисту сільськогосподарських рослин і тварин (управління
агропромислового розвитку райдержадміністрації) відкоригувати положення та
інші документи, які стосуються діяльності служб цивільного захисту, та у
встановленому порядку погодити вищезазначені документи з управлінням з
питань цивільного захисту облдержадміністрації до 18 квітня 2019 року.
3. Відділу культури і туризму районної державної адміністрації
інформацію про виконання даного розпорядження надати управлінню з питань
цивільного захисту обласної державної адміністрації до 20 квітня 2019 року.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою
Голова районної
державної адміністрації

О.ЛУКАШОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Знам'янської районної
державної адміністрації
від 09 квітня 2019 року № 81-р
ПЕРЕЛІК
районних спеціалізованих служб цивільного захисту

№
з/п
1
1.

2.

Органи управління і
Найменування
суб'єкти господарювання,
спеціалізованої служби
що входять до
цивільного захисту
спеціалізованих служб
цивільного захисту
2
3
Спеціалізована служба Знам'янський РЕМ ПрАТ
цивільного захисту
"Кіровоградобленерго"
енергетики
Спеціалізована служба Управління агропромислового
цивільного захисту із
розвитку райдержадміністрації,
захисту
Знам'янське районне
сільськогосподарських управління Головного
тварин і рослин
управління Держпродспоживслужби України у
Кіровоградській області,
ДП "Чорноліське лісове
господарство"

Начальник
спеціалізованої служби
цивільного захисту

Заступники начальника
спеціалізованої служби
цивільного захисту

4
Начальник Знам'янського
РЕМ ПрАТ "Кіровоградобленерго"
Начальник відділу
технічної політики,
фінансового забезпечення
та з питань управління
персоналом управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

5
Головний інженер
Знам'янського РЕМ ПрАТ
"Кіровоградобленерго"
Начальник Знам'янського
районного управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
України у Кіровоградській
області,
головний лісничий ДП
"Чорноліське лісове
господарство"

2
1
2
3. Спеціалізована служба
водного господарства

3
Управління агропромислового
розвитку
райдержадміністрації,
відділ фінансовогосподарського забезпечення
апарату райдержадміністрації

4
Заступник начальника
управління - начальник
відділу організації
сільськогосподарського
виробництва та
економічного аналізу
управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
4. Комунально-технічна та Відділ регіонального розвитку, Начальник відділу
інженерна
містобудування, архітектури
регіонального розвитку
спеціалізована служба
та житлово-комунального
містобудування, архітекцивільного захисту
господарства
тури та житлово-комунарайдержадміністрації
льного господарства
райдержадміністрації
5. Спеціалізована служба Відділ економічного розвитку, Начальник відділу
цивільного захисту
торгівлі та інфраструктури
економічного розвитку,
торгівлі, харчування та райдержадміністрації,
торгівлі та
матеріального
Районне споживче товариство інфраструктури
забезпечення
райдержадміністрації

Продовження додатка
5
Головний спеціаліст відділу
технічної політики,
фінансового забезпечення та
з питань управління
персоналом управління
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

Головний спеціаліст відділу
регіонального розвитку,
містобудування, архітектури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації
Головний спеціаліст відділу
економічного розвитку,
торгівлі та інфраструктури
райдержадміністрації,
голова районного
споживчого товариства

3
1
2
3
6. Медична спеціалізована КНП "Знам'янський районний
служба цивільного
центр первинної медикозахисту
санітарної допомоги",
відділ державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства Знам'янського
районного управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
України у Кіровоградській
області,
Знам'янське районне лабораторне відділення Кіровоградського міськміжрайонного
відділу Державної установи
"Кіровоградський обласний
лабораторний центр МОЗ
України"
7. Спеціалізована служба Знам'янський міськрайонний
цивільного захисту
відділ управління Державної
зв'язку і оповіщення
служби України з надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області,
Знам'янський відділ поліції

4
Директор комунального
некомерційного
підприємства
"Знам'янський районний
центр первинної медикосанітарної допомоги"

Головний інспектор
Знам'янського
міськрайонного відділу
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій

Продовження додатка
5
Заступник начальника начальник відділу
державного нагляду за
дотриманням санітарного
законодавства Знам'янського
районного управління
Головного управління
Держпродспоживслужби
України у Кіровоградській
області,
завідувач Знам'янського
районного лабораторного
відділення Кіровоградського
міськміжрайонного відділу
Державної установи
"Кіровоградський обласний
лабораторний центр МОЗ
України"
Начальник сектору
моніторингу Знам'янського
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Кіровоградській
області,

4
1

2

8. Протипожежна
спеціалізована служба
цивільного захисту

9. Спеціалізована служба
цивільного захисту
транспортного та
технічного
забезпечення

3
Головного управління
Національної поліції в
Кіровоградській області
Станційно-лінійна дільниця
№ 5 (м.Знам'янка) районного
центру телекомунікацій № 513
(м.Олександрія) Кіровоградської філіі ПАТ "Укртелеком"
Державна пожежнорятувальна частина №18
управління Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій у Кіровоградській
області

4
у Кіровоградській області

Начальник Державної
пожежно-рятувальної
частини №18 управління
Державної служби
України з надзвичайних
ситуацій у
Кіровоградській області
Відділ технічної політики,
Начальник управління
фінансового забезпечення та з агропромислового
питань управління персоналом розвитку
управління агропромислового райдержадміністрації
розвитку
райдержадміністрації,
ВП "Знам'янська дирекція
залізничних перевезень" РФ
"Одеська залізниця" ПАТ
"Укрзалізниця";

Продовження додатка
5
начальник станційнолінійної дільниці № 5
(м.Знам'янка) районного
центру телекомунікацій
№ 513 (м.Олександрія)
Кіровоградської філіі ПАТ
"Укртелеком"
Заступник начальника
Державної пожежнорятувальної частини №18
управління Державної
служби України з
надзвичайних ситуацій у
Кіровоградській області
Начальник філії
"Знам'янський райавтодор"
ДП "Кіровоградський
облавтодор" ВАТ ДАК
"Автомобільні дороги
України";
Головний інженер ВП
"Знам'янська дирекція
залізничних перевезень" РФ
"Одеська залізниця" ПАТ

5
1

2

10. Спеціалізована служба
цивільного захисту
охорони публічного
(громадського) порядку
11. Спеціалізована служба
прогнозування та
гідрометеорологічного
забезпечення

3
Філія "Знам'янськй
райавтодор" ДП
"Кіровоградський облавтодор"
ВАТ ДАК "Автомобільні
дороги України"
Знам'янський відділ поліції
Головного управління
Національної поліції в
Кіровоградській області
Метеостанція міста Знам'янка

4

Начальник Знам'янського
відділу поліції Головного
управління Національної
поліції в Кіровоградській
області
Начальник метеостанції
міста Знам'янка

_______________________________

Продовження додатка
5
"Укрзалізниця"

Заступник начальника
Знам'янського відділу
поліції Головного
управління Національної
поліції в Кіровоградській
області
Заступник начальника
метеостанції міста Знам'янка

