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Про внесення змін до переліку
відомостей Х ерсонської обласної
держ авної
адміністрації,
що
становлять служ бову інформацію

В ідповідно до К одексу цивільного захисту У країни, Закону України
«Про інф ормацію », розпорядж ення Кабінету М іністрів У країни від 12 грудня
2018 року № 1000-рт «Про затвердж ення переліку районів і міст, населення
яких підлягає евакуації в особливий період у разі проведення бойових дій»,
наказу Д ерж авної служ би У країни з надзвичайних ситуацій від 22 листопада
2016 року № 600 «Про П ерелік відомостей, що становлять службову
інформацію в ДСН С України», враховую чи протокол № 1 засідання постійно
дію чої ком ісії з питань роботи із служ бовою інф ормацією Х ерсонської
обласної держ авної адміністрації від 28 січня 2019 року, утвореної
розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від 23 червня
2017 року № 431 (зі змінами), та пропозиції Д епартаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної держ авної адміністрації, керую чись
статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 12 статті 16, пунктом 1
частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «Про
місцеві держ авні адміністрації»:
1. Внести зміни до переліку відомостей Х ерсонської обласної держ авної
адміністрації,
що
становлять
службову
інформацію ,
затвердж еного
розпорядж енням голови обласної держ авної адм іністрації від 30 квітня
2015 року № 266, виклавш и пункт 8 у новій редакції, що додається.
2. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної
держ авної адм іністрації
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до розпорядж ення голови
обласної держ авної адміністрації
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П ерелік відомостей, що становлять служ бову інф ормацію , або назва
документа, в якому міститься служ бова інформація
2

8. 3 питань цивільного захисту
В ідомості про організацію оповіщ ення, управління і зв ’язку, порядок
переведення органу держ авної влади, інш ого держ авного органу, органу
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на
режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять
держ авну таєм ницю
В ідомості про заходи цивільного захисту на особливий період районів,
міст, районів у м істах, підприємств, установ, організацій
Зведені відомості за сукупністю показників про кількість, загальну
площ у, місткість та інші технічні характеристики захисних споруд
цивільного захисту в області
Відомості про заходи з евакуації населення, м атеріальних та культурних
цінностей в особливий період, крім тих, що становлять державну
таємницю : заходи з евакуації для забезпечення функціонування системи
управління держ авою на особливий період; евакуація населення,
матеріальних та культурних цінностей в особливий період
В ідомості щ одо стану готовності територіальної підсистеми єдиної
держ авної системи цивільного захисту Х ерсонської області або її ланки
до виріш ення завдань цивільного захисту в особливий період
В ідомості про основні показники стану цивільного захисту Х ерсонської
області
В ідом ості за сукупністю всіх показників щ одо хімічно небезпечних
о б ’єктів, які віднесені до І - II ступенів хім ічної небезпеки та розміщ ені
на тери торії області (місце розташ ування о б ’єкта, кількість та умови
зберігання небезпечних хімічних речовин, масш таби можливого
хімічного забруднення та очікувані втрати населення при аварії на
хімічно небезпечному о б ’єкті)

Заступник директора
Д епартаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи
обласної держ авної адм іністрації
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