
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації

« ^ »  січня 2017 року м. Старобільськ № 4 9

Про затвердження складу комісії 
щодо перевірок
стану готовності захисних споруд 
цивільного захисту на 2017 рік

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 25 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», для реалізації прав людини викладеної у статті 
27 Конституції України, захисту людей від деяких факторів небезпеки, що 
виникають в наслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, проведення АТО на 
території області враховуючи вимого Кодексу цивільного захисту України у 
частині укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту та на 
виконання рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Луганської області (протокол №2 від 
16.01.2017 року), а також з метою підвищення готовності органів виконавчої 
влади, місцевого самоуправління та сил цивільного захисту Старобільського 
району до реагування на надзвичайні ситуації в мирний час та особливий 
період, а також запобігання їх виникненню:

1. Затвердити склад комісії для проведення перевірок стану готовності 
захисних споруд цивільного захисту, що додається.

2. Районній комісії з питань ТЕБ і НС розробити та затвердити графік 
перевірок стану готовності захисних споруд цивільного захисту.

3. Комісії до 25 травня 2017 року здійснити перевірки стану готовності 
захисних споруд цивільного захисту і по закінченню проведення перевірок 
надати акти до Старобільського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України у 
Луганській області для подал ьшого інформування Головного управління ДСНС 
України у Луганській області.

розпорядження покласти на першого 
алініна О.С.
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Розпорядження голови 
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Посадовий склад 
комісії для перевірки стану готовності захисних споруд 

та планів реагування на надзвичайні ситуації

Голова комісії -  головний спеціаліст з питань цивільного захисту відділу 
житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації.

Члени комісії:

головний фахівець Старобільського міськрайонного відділу Головного 
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Луганській 
області (за згодою);

провідний інспектор Старобільського міськрайонного відділу Головного 
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Луганській 
області (за згодою);

відповідальна посадова особа, на території якої розташовано об’єкт


