ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
2 0 березня 2017 року

№

91

Про районний штаб з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного
та природного характеру
З метою вжиття в районі невідкладних попереджувальних заходів під час
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про єдину
державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014 № 11 та у зв ’язку з
кадровими змінами, керуючись статтею 6 , пунктами 1, 9, частини першої та
частиною третьою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про
місцеві державні адміністрації” :
1 . Затвердити новий склад районного штабу з ліквідації надзвичайних

ситуацій техногенного та природного характеру, що додається.
2. Затвердити оновлене положення про районний штаб з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що додається.
3.
Рекомендувати
сільським
головам
Черкаського району до
15 квітня 2017 року оновити склад, або створити, відповідні місцеві штаби, про
що інформувати районну державну адміністрацію.
4. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови
районної державної адміністрації від 11 липня 2011 року № 171 «Про штаб з
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою та
покладаю на відділ цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної, режимносекретної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та
виявлення корупції апарату райдержадміністпаїіії——
Заступник голови районної
державної адміністрації

П.В.Коренюк

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядженням районної
державної адміністрації
від 20.03.2017 № 91

СКЛАД
районного штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
Коренюк
Петро Володимирович

- заступник голови районної державної адміністрації,
голова комісії

Хижняк
Андрій Анатолійович

- начальник Черкаського
міськрайонного відділу
ДСНС України у Черкаській області, заступник
голови комісії

Качур
Наталія Вікторівна

- головний спеціаліст відділу цивільного захисту,
оборонної,
мобілізаційної,
режимно-секретної
роботи, взаємодії з правоохоронними органами,
запобігання
та
виявлення
корупції
апарату
райдержадміністрації, секретар комісії

Нетреба
Борис Григорович

Члени штабу:
- інженер з цивільного захисту ПАТ “Укртелеком” (за
згодою)

Гуськов
Микола
Володимирович

- головний лікар Черкаської центральної районної
лікарні

Пустовіт
Андрій Віталійович

- директор ДП “Черкаське лісове господарство”

Рябко
Олександр
Миколайович

-начальник філії «Черкаський
«Черкаський облавтодор»

Корж
Євгеній Павлович

військовий
комісар
Черкаського
міського
об'єднаного міського військового комісаріату (за
згодою)

Соколова
Олена Володимирівна

-в.о.
начальника
Черкаському районі

райавтодор»

Держпродспоживслужби

ДП

у

Рибак
- начальник відділу державного
нагляду за
Валентин М иколайович дотриманням санітарного законодавства управління
держпродспоживслужби у Черкаському районі
Буян
Сергій Іванович

- Голова правління ПАТ “Черкасигаз” (за згодою)

Швед
Станіслав Іванович

- директор СКП «Райліс»

Ш окот
Ганна Іванівна

- начальник
фінансового
державної адміністрації

управління

районної

Модленко
- начальник Черкаського районного відділу поліції
Михайло М иколайович ЧВП ГУНП в Черкаській області
Швед
Андрій Якович

- начальник місцевої пожежної охорони Черкаського
району

Подухайло
Андрій Олександрович

- начальник Черкаського району електричних мереж

Данилішин
Петро Іванович

- начальник управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації

Гуня
Володимир
Олександрович

начальник
управління
державної адміністрації

Бовсуновський
Олександр
М иколайович

- начальник Черкаського регіонального управління
водних ресурсів

Троценко
Ігор Леонідович

- начальник відділу цивільного захисту, оборонної,
мобілізаційної, режимно-секретної роботи, взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання та
виявлення корупції апарату районної державної
адміністрації

Поповіченко
Микола Г ригорович

начальник
правобережного
управління водного господарства

Лядецька
Людмила Іванівна

- перший заступник начальника управління праці та
соціального захисту населення районної державної
адміністрації

Котєтунов
Ю рій Миколайович

начальник
відділу
регіонального
розвитку
містобудування та архітектури районної державної
адміністрації

Приходько
Олександр Дмитрович

- начальник філії «Черкаська ДЕД»

Г ригорчук
Людмила Василівна

- начальник
адміністрації

Бовт
Сергій Вікторович

- начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

відділу

освіти

економіки

районної

міжрегіонального

районної

державної

Л.В.Кузьменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням районної
державної адміністрації
від 20.03.2017 № 91

ПОЛОЖЕННЯ
про районний штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру
1. Це Положення визначає засади функціонування районного штабу з
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі НС).
2. Районний штаб з ліквідації НС утворюється уповноваженим
керівником з ліквідації надзвичайних ситуацій.
До роботи в штабі залежно від рівня НС залучаються керівники служб
цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб та формувань, що беруть
участь у ліквідації НС, спеціалісти відповідних місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
(за погодженням з їх керівниками).
3. У своїй діяльності штаб з ліквідації НС залежно від їх рівня взаємодіє із
спеціальною комісією з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня.
4. Основним завданням штабу з ліквідації НС є безпосередня організація і
координація аварійно-рятувальних робіт з ліквідації НС.
5. Районний штаб з ліквідації НС відповідно до покладених на нього
завдань:
визначає зону ураження НС, кількість і місця перебування в ній людей,
організовує їх рятування та надання медичної допомоги;
збирає дані про обстановку в зоні НС, аналізує та узагальнює їх;
визначає головний напрям ліквідації НС, приймає рішення щодо
проведення аварійно-рятувальних робіт, захисту населення і території від її
наслідків, забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;
розробляє оперативні плани ліквідації НС та її наслідків, зосереджує в
районі НС необхідні сили і технічні засоби та своєчасно вводить їх у дію;
визначає кількість і склад аварійно-рятувальних формувань, необхідних
для ліквідації НС, порядок і терміни їх залучення згідно з планами реагування
на НС і планами взаємодії;
організовує взаємодію служб цивільного захисту, аварійно-рятувальних
служб та формувань, залучених до ліквідації НС, з метою ефективного
використання їх потенціалу;
здійснює керівництво роботами з ліквідації НС;
веде облік робіт, що були проведені службами цивільного захисту,
аварійно-рятувальними службами та формуваннями під час ліквідації НС;

веде облік загиблих та постраждалих унаслідок НС;
здійснює інформування населення про наслідки та прогноз розвитку НС,
хід її ліквідації та правила поведінки в зоні НС;
веде оперативно-технічну документацію та складає звіт для подання
органові, що призначив уповноваженого керівника з ліквідації НС.
6 . Під час ліквідації НС у підпорядкування уповноваженого керівника з
ліквідації НС переходять усі служби цивільного захисту, аварійно-рятувальні
служби та формування, що залучаються до ліквідації НС. Розпорядження
уповноваженого керівника з ліквідації НС відповідно до законодавства є
обов'язковими для виконання суб'єктами - учасниками ліквідації НС, а також
громадянами, підприємствами, установами та організаціями, які знаходяться в
зоні НС.
7. Залежно від обставин, що склалися в зоні НС, уповноважений керівник
з ліквідації НС самостійно приймає рішення щодо:
проведення евакуаційних заходів, крім загальної або часткової евакуації
населення;
зупинення діяльності об'єктів, що знаходяться в зоні НС, незалежно від
форми власності і підпорядкування, обмеження доступу на територію цієї зони;
залучення в установленому порядку до проведення робіт аварійнорятувальних формувань громадських організацій та окремих громадян за їх
згодою, необхідних транспортних та інших технічних засобів підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, які
знаходяться в зоні НС;
зупинення аварійно-рятувальних робіт у разі підвищення рівня загрози
життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС.
8 . Ніхто не має права втручатися в діяльність штабу з ліквідації НС до
відсторонення в установленому порядку уповноваженого керівника від
виконання обов'язків та взяття на себе керівництва ліквідацією НС або
призначення іншого уповноваженого керівника з ліквідації НС.
9. Районний штаб з ліквідації НС забезпечується комплектом аварійнорятувальної документації на електронних (паперових) носіях, засобами
постійного зв'язку з відповідними центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами та організаціями, які беруть участь у ліквідації НС.
10. Під час ліквідації НС залежно від її рівня штабом з ліквідації НС
ведеться оперативно-технічна документація:
карта (схема) зони НС;
оперативний журнал з ліквідації НС;
журнал обліку особового складу підрозділів аварійно-рятувальних служб
(формувань) та інших осіб, залучених до ліквідації НС;
журнал обліку аналізів проб (повітря, води та ґрунту), який ведеться у
разі потреби, залежно від виду НС;
план матеріально-технічного забезпечення ліквідації НС (у разі потреби)
11. Після ліквідації надзвичайної ситуації працівники штабу з ліквідації
НС систематизують документи та готують звіт щодо прийнятих рішень і стану
справ під час ліквідації НС.

12. За працівниками штабу з ліквідації НС під час виконання покладених
на них обов'язків зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
13. М атеріально-технічне забезпечення роботи штабу з ліквідації НС і
його працівників здійснюється відповідно до законодавства.

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Л.В.Кузьменко

