УКРАЇНА
ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
26.06.2020

Шепетівка

№ 168/2020-р

Про
внесення
змін
до
розпорядження голови районної
державної
адміністрації
від
25.09.2015 № 228/2015-р

На підставі статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації
від 25.09.2015 № 228/2015-р «Про районну евакуаційну комісію», виклавши
додаток до цього розпорядження у новій редакції (додається).

Голова адміністрації

Юрій БАСЮК
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Додаток
до розпорядження голови районної
державної адміністрації
25.09.2015 № 228/2015-р
(у редакції розпорядження голови
районної державної адміністрації
23.06.2020 № 168/2020-р)
СКЛАД
районної евакуаційної комісії
Управління комісії
Голова комісії

-

керівник
апарату
адміністрації

районної

державної

заступник голови комісії

-

начальник Шепетівського РС ГУ
України у Хмельницькій області*

секретар комісії

-

головний спеціаліст з організаційних питань та
інформаційної діяльності загального відділу
апарату районної державної адміністрації

ДСНС

Група зв’язку та оповіщення
Начальник групи

-

завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
районної
державної адміністрації

член групи

-

начальник СЛД №5 Хмельницької філії ПАТ
«Укртелеком»*

Група транспортного забезпечення
Начальник групи

-

член групи

начальник відділу освіти, культури, молоді та
спорту районної державної адміністрації
начальник філії «Шепетівська ДЕД»*

Група обліку населення
Начальник групи

-

начальник загального відділу апарату районної
державної адміністрації

член групи

-

спеціаліст загального відділу апарату районної
державної адміністрації

Група організації розміщення евакуйованого населення в безпечному
районі
Начальник групи

-

начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури,
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інфраструктури, енергетики та захисту
довкілля районної державної адміністрації
член групи

-

головний спеціаліст відділу освіти, культури,
молоді та спорту районної державної
адміністрації

Група охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху
Начальник групи

-

начальник Шепетівського відділення поліції
ГУ НП в Хмельницькій області*

член групи

-

військовий комісар Шепетівського ОМВК*

Група забезпечення евакуйованого населення
Начальник групи

-

головний
спеціаліст
відділу
житловокомунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та
захисту
довкілля
районної
державної
адміністрації

член групи

-

директор
Шепетівського
районного
територіального
центру
соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

член групи

-

начальник району електричних мереж*

Група медичного забезпечення
Начальник групи

-

головний лікар КНП «Шепетівська центральна
районна лікарня»*

член групи

-

головний лікар КП «Комунальне некомерційне
підприємство Шепетівський центр первинної
медико – санітарної допомоги»*

Група організації вивозу та розміщення у безпечних районах
сільськогосподарських тварин
Начальник групи

-

головний
спеціаліст
відділу
житловокомунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та
захисту
довкілля
районної
державної
адміністрації

член групи

-

начальник
Шепетівського
районного
управління
ГУ
України
Держпродспоживслужби
в
Хмельницькій
області*

Група радіаційного та хімічного захисту
Начальник групи

-

головний

спеціаліст

з

мобілізаційної

та
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режимно-секретної роботи апарату районної
державної адміністрації
член групи

Примітка:

-

завідувач Шепетівського міськміжрайонного
відділу
ДУ
«Хмельницький
обласний
лабораторний центр МОЗ України»*
*
включаються
до
складу
евакуаційної комісії за згодою

Завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
адміністрації

районної

Наталія ОКОРСЬКА

