ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А ВН О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ
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№

Про обласний штаб з питань
організації і координації аварійнорятувальних та інших невідкладних
робіт
з
ліквідації
наслідків
надзвичайних ситуацій, характерних
для
осінньо-зимового
періоду
2016/17 року
З метою вжиття попереджувальних заходів під час несприятливих погодних
умов осінньо-зимового періоду 2016/17 року, оперативного реагування, організації
і координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
в осінньо-зимовий період, керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 27, пунктами 1, 9
частини перш ої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації»:
1. Утворити обласний штаб з питань організації і координації аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, характерних для осінньо-зимового періоду 2016/17 року, у складі згідно
з додатком.
2. Затвердити положення про обласний штаб з питань організації і
координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для осінньо-зимового періоду
2016/17 року (додається).
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення забезпечувати інформування обласного штабу,
утвореного цим розпорядженням, про аварії та інші небезпечні події на житлових і
соціальних об’єктах, об’єктах життєзабезпечення населення та транспортної
інфраструктури. Інформацію про місце, час та причини виникнення відповідної
події повідомляти в телефонному режимі протягом 10 хвилин з моменту
отримання такої інформації оперативному черговому Департаменту з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Чабана В.І.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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№

СКЛАД
обласного ш табу з питань організації і координації аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для
осінньо-зимового періоду 2016/17 року
Чабан
Вадим Іванович

- заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, керівник обласного штабу

Чорний
Сергій М ихайлович

- начальник Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у
Херсонській
області,
заступник
керівника
обласного штабу (за згодою)

Сулімов
Олексій Сергійович

- директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної
адміністрації, заступник керівника
обласного
штабу
Члени обласного штабу:

Андрієнко
Ігор Олегович

- начальник Херсонського обласного управління
водних ресурсів (за згодою)

Боднарук
Віталій Вікторович

- начальник відділу безпеки дорожнього руху
управління превентивної діяльності Головного
управління Національної поліції в Херсонській
області (за згодою)

Бондарева
Ліна Володимирівна

- заступник директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації начальник управління лікувально-профілактичної
допомоги населенню, медичних кадрів та звернень
громадян

Бондарук
Анатолій Олександрович

- заступник військового комісара Херсонського
обласного військового комісаріату (за згодою)

Галактіонов
Олександр Євгенійович

- начальник управління державного нагляду за
дотриманням санітарного законодавства Головного
управління Держпродспоживслужби в Херсонській
області (за згодою)
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Продовження додатка
«Херсонський
облавтодор»

Грачов
Валерій Володимирович

- начальник
(за згодою)

Дементьев
Петро М иколайович

- заступник начальника управління транспорту,
дорожньої інфраструктури та зв ’язку обласної
державної адміністрації - начальник відділу
транспорту

Кіріяк
Ю рій Петрович

- начальник Херсонського обласного
гідрометеорології (за згодою)

М ерзенюк
Василь Анатолійович

- начальник
аварійно-рятувального
загону
спеціального призначення Головного управління
Державної служби з надзвичайних ситуацій
України у Херсонській області (за згодою)

Неділько
Андрій М иколайович

- заступник
директора
Департаменту
агропромислового розвитку обласної державної
адміністрації

Пасіка
Андрій Володимирович

- голова
Херсонської
обласної
Товариства
Червоного
Хреста
(за згодою)

Пертусь
Ю рій Леонідович

- головний
інженер
Херсонських
міських
електричних мереж ПАТ «Енергопостачальна
компанія «Херсонобленерго» (за згодою)

Піскун
Вадим М ихайлович

- головний інженер МКП «Херсонтеплоенерго» (за
згодою)

Рассолов
Віктор Олексійович

- заступник директора Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної
адміністрації, начальник управління благоустрою,
розвитку житлового господарства та фінансовоорганізаційного забезпечення

Рудченко
Сергій М иколайович

- начальник управління капітального будівництва
обласної державної адміністрації

Сиволоб
Сергій Вікторович

- т.в.о. начальника технічної служби Херсонської
філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

Сковпень
Володимир Іванович

- заступник голови правління ПАТ «Херсонгаз» головний інженер (за згодою)

ДП

центру

з

організації
України

З

Соценко
Валерій Валерійович

Продовження додатка
- заступник директора Департаменту житловокомунального
господарства
та
паливноенергетичного комплексу обласної державної
адміністрації,
начальник управління
систем
життєзабезпечення
та
паливно-енергетичного
комплексу

Топалов
Сергій Васильович

- головний
залізничних
(за згодою)

Філіна
Ольга М иколаївна

- заступник начальника Державної екологічної
інспекції у Херсонській області (за згодою)

Ф ранкевич
Тамара Іванівна

-заступник начальника Головного управління
Держпраці у Херсонській області (за згодою)

Цицик
Ігор Іванович

- перший
заступник
голови
правління
ПАТ «Херсонська
теплоелектроцентраль»
головний інженер (за згодою)

Чемерис
М ихайло Васильович

- головний інженер МКП «Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства
м. Херсона» (за згодою)

Ш енкін
Валерій Георгійович

- головний
інженер
по
ПП «Херсонтеплогенерація» (за згодою)

Ш коленко
Ігор Андрійович

- заступник начальника Служби автомобільних
доріг у Херсонській області по експлуатації,
ремонту та утриманню автомобільних доріг
(за згодою)

Ю рченко
Ю рій Вікторович

- комерційний директор ПАТ «Енергопостачальна
компанія «Херсонобленерго» (за згодою)

Яцинюк
Сергій Григорович

- начальник Херсонської обласної комунальної
аварійно-рятувальної служби (за згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації

інженер
Херсонської
перевезень
Одеської

дирекції
залізниці

ремонту

В.І.Чабан

ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О
Розпорядж ення голови
обласної держ авн ої адм іністрації
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№

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний штаб з питань організації і координації аварійнорятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, характерних для осінньо-зимового періоду
2016/17 року
І. Загальні положення
1. О бласний штаб з питань організації і координації аварійно-рятувальних
та інш их невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
характерних для осінньо-зимового періоду 2016/17 року (далі - обласний штаб),
утворю ється з метою організації і координації попередж увальних заходів під час
несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2016/17 року,
забезпечення контролю за своєчасністю та еф ективністю аварійно-рятувальних
та інш их невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій та
небезпечних подій техногенного та природного характеру.
О бласний ш таб є консультативно-дорадчим органом , утвореним для
сприяння здійсненню повноваж ень обласною держ авною адміністрацією ,
п о в ’язаних з попередж енням виникнення надзвичайних ситуацій, характерних
для осінньо-зим ового періоду, а також з ліквідацією наслідків надзвичайних
ситуацій у разі їх виникнення.
2. Ріш ення про утворення та ліквідацію обласного ш табу прийм ає голова
обласної держ авн ої адміністрації.

II. Основні функції обласного штабу

1.
В ідповідно до покладених на обласний штаб завдань його основним
ф ункціям и є:
1) узагальнення інф ормації про стан забезпечення ж иттєдіяльності
населення області в осінньо-зимовий період 2016/17 року;
2) координація заходів щодо запобігання виникненню мож ливих
надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;
3) підготовка пропозицій щодо визначення ш ляхів та способів виріш ення
проблем них питань, які виникаю ть під час поруш ення ум ов належного
ф ункціонування о б ’єктів інфраструктури та безпеки ж иттєдіяльності населення;
4) збір даних про обстановку в зоні надзвичайної ситуації або небезпечної
події, їх аналіз та узагальнення, прогнозування м ож ливих масш табів і наслідків;
5) забезпечення координації та взаєм одії сил цивільного захисту,
лю дських та м атеріальних ресурсів територіальних громад, залучених до
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
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6) організація проведення заходів щ одо інф орм ування населення про
наслідки та прогноз розвитку надзвичайної ситуації, хід ліквідації її наслідків та
правила поведінки в зоні надзвичайної ситуації, небезпечної події;
7) організація взаємодії з питань м атеріально-технічного забезпечення
проведення аварійно-рятувальних та інш их невідкладних робіт;
8) надання практичної консультативної допом оги всім су б ’єктам
господарю вання з питань діяльності обласного штабу.

III. Права обласного штабу
О бласний ш таб має право:
1. Заслуховувати на своїх засіданнях інф орм ації та звіти керівників,
працівників
місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
сам оврядування, підприємств, установ та організацій області з питань ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, характерних для осінньо-зим ового періоду
2016/17 року.
2. У творю вати з метою виконання завдань тим часові робочі групи та
залучати до участі в них працівників місцевих органів виконавчої влади і органів
м ісцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодж енням
з їх керівниками).
3. О держ увати від місцевих органів влади, підприєм ств, установ та
організацій усіх форм власності інформацію , необхідну для виконання
покладених на обласний ш таб завдань.

IV. Склад та порядок роботи обласного штабу
1. К ількісний та персональний склад обласного ш табу затвердж ується
розпорядж енням голови обласної держ авної адміністрації.
Д о складу ш табу входять керівник обласного ш табу, два його заступники,
члени обласного штабу. Керівником обласного ш табу є заступник голови
обласної держ авної адм іністрації з питань оборонної, м обілізаційної роботи,
цивільного захисту та надзвичайних ситуацій. Ч лени обласного штабу
виконую ть свої ф ункції на громадських засадах та беруть участь у його роботі
особисто.
2. Ф ормою роботи обласного ш табу є засідання, які проводяться у режимі
повсякденного функціонування - згідно з планом роботи, затвердж еним
керівником обласного штабу, а у разі загрози або виникнення надзвичайної
ситуації (у режимі підвищ еної готовності) - в терміни та за окрем им ріш енням
керівника обласного штабу.
3. Засідання проводить керівник обласного штабу, а у разі його відсутності один із заступників.
4. Засідання обласного ш табу є правом очним за ум ови присутності на
ньом у не м енш е половини складу членів штабу.
5. Ріш ення приймаю ться більш істю голосів присутніх членів обласного
ш табу. У разі рівного розподілу голосів виріш альним є голос головую чого на
засіданні.
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6. Засідання обласного ш табу оформлю ю ться протоколом.
7. Ріш ення обласного ш табу маю ть реком ендаційний характер та
пропоную ться для розгляду місцевим органам виконавчої влади, органам
м ісцевого сам оврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм
власності області.
8. П ропозиції та рекомендації обласного ш табу м ож уть бути реалізовані
ш ляхом видання розпорядж ення головою обласною держ авн ої адм іністрації
відповідно до своїх повноважень.
9. О рганізація роботи ш табу покладається на Д епартам ент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної держ авної адміністрації.
Заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В.І.Чабан

