
УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   05.12.2017                                       Хмільник                                              №627

Про створення оперативного штабу з питань вжиття невідкладних заходів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2017-

2018 років у Хмільницькому районі

Відповідно до ст.. 6, 13, 27, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»,  Кодексу цивільного захисту України, резолюції  Віце-прем’єр-
міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України Геннадія Зубка від 20 вересня 2017 року №
33101/29/1-17 до листа Мінсоцполітики від 08 вересня 2017 року № 17883/0/2-
17/23, розпорядження голови облдержадміністрації від 11.10.2017р №711 «Про
створення  оперативного  штабу  з  питань  вжиття  невідкладних заходів  у  разі
виникнення надзвичайних ситуацій  протягом осінньо-зимового періоду  2017-
2018 років», з метою підвищення рівня захисту населення і територій району
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1. Утворити оперативний штаб  з питань вжиття невідкладних заходів у
разі виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2017-2018
років на території району (далі – оперативний штаб) у складі згідно з додатком.

2.  Визначити  місцем  роботи  оперативного  штабу  приміщення  зали
засідання райдержадміністрації.

3. Сектору цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
райдержадміністрації  (Слободянюк  Ю.В.)  забезпечити  роботу  оперативного
штабу та контроль за його діяльністю.  
          4.  Визнати  таким,  що втратило  чинність,  розпорядження  голови
райдержадміністрації  від  27  грудня  2016  року  №  580  «Про  створення
оперативного штабу з питань вжиття невідкладних заходів у разі виникнення
надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 2016-2017 років».

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
            

Голова райдержадміністрації                                     Є.Буткевич

                                           
                                           



Додаток
                                                                        до розпорядження голови

                                                                  райдержадміністрації
                                                                   05.12.2017 року №627

С К Л А Д
оперативного штабу з питань вжиття невідкладних заходів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій протягом зимового періоду 

2017-2018 років у Хмільницькому районі

Горбатюк Павло Андрійович         -     перший заступник голови  
                                                                     райдержадміністрації, керівник
                                                                     оперативного штабу;
Чикотун Микола Олександрович  -     заступник голови         
                                                                     райдержадміністрації, заступник 
                                                                     керівника оперативного штабу;
 Слободянюк Юрій Васильович      -   завідувач сектору цивільного 
                                                                    захисту та взаємодії з правоохоронними
                                                                    органами райдержадміністрації,              
                                                                    заступник керівника оперативного 
                                                                    штабу;
Нечко Олександр Васильович      -     начальник Хмільницького районного  
                                                                   сектору ГУ ДСНС у Вінницькій області
                                                                   (за згодою).
Горобець Володимир Анатолійович -  начальник відділу організаційної 
                                                                    роботи, внутрішньої політики та      
                                                                    зв’язків із ЗМІ апарату 
                                                                    райдержадміністрації;
Гринчишин Віктор Володимирович - начальник відділу містобудування, 
                                                                    архітектури, житлово-комунального
                                                                    господарства та інфраструктури
                                                                     райдержадміністрації,
                                                                     головний архітектор;
Барабаш Михайло Васильович       -   головний лікар 
                                                                    КУ «Хмільницький РМЦ ПМСД»           
                                                                    Хмільницької районної ради                    
                                                                    (за згодою);
Залецький Василь Анатолійович  - головний лікар КУ «Хмільницька ЦРЛ»    
                                                                    (за згодою);
Грушко Василь Васильович            - начальник Хмільницького РУ ГУ   
                                                                 Держпродспоживслужби у Вінницькій   
                                                                 області (за згодою)
Шемета Олександр Петрович        - начальник  управління соціальної
                                                                та молодіжної політики 
                                                                райдержадміністрації;
Орловська Наталія Миколаївна  -  начальник фінансового управління      
                                                                 райдержадміністрації;



Слободяник Олексій Олексійович  - спеціаліст дільниці 
                                                                 ДРП «Калинівський райавтодор»
                                                                 (за згодою);
Квік Ігор Романович                       -   керуючий Хмільницьким
                                                                 відділенням ПАТ «Вінницягаз» 
                                                                 (за згодою);
Данилець Іван Григорович            - начальник СЛД №6 м.Хмільник 
                                                                 РЦТ №241 м.Калинівка Вінницької філії
                                                                 ПАТ «Укртелеком» (за згодою);
Іванков Володимир Михайлович -  начальник відділу економіки
                                                                та міжнародного
                                                                співробітництва  райдержадміністрації; 
Руденко Дмитро Сергійович        -   начальник  Хмільницького ВП 
                                                                Калинівського ВП ГУНП у 
                                                                Вінницькій області (за згодою);
Плотиця  Олександр Вікторович  - директор  СО «Хмільницькі  ЕМ»
                                                                 (за згодою);
Жук Андрій Артурович                    - начальник відділу освіти   
                                                                 райдержадміністрації
Бойко Дмитро Петрович                 - начальник управління агропромислового   
                                                                розвитку райдержадміністрації

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                               Н.Ткачук
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