
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
и  • •  • •  •  •  • • •голови районної державної адміністрації

Ої Млш-иЯ. 2017 р. м.Старобільськ № 2,68

Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 
19 лютого 2016 року «Про утворення територіальних спеціалізованих служб 
цивільного захисту Старобільського району» та затвердження Переліку 
місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту Старобільського району

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статей 22, 25 Кодексу Цивільного захисту України, постанови 
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469 «Про затвердження 
Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту», відповідно до 
розпорядження голови Луганської облдержадміністрації - керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації від 25.09.2015 р. № 445 (зі змінами від
28.11.2016 № 713) «Про утворення територіальних (регіональних)
спеціалізованих служб цивільного захисту», з метою організації належного 
виконання завдань у сфері цивільного захисту:

1. Внести зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від
19.02.2016 р. № 40 «Про утворення територіальних служб цивільного захисту 
Старобільського району» замінивши слово «територіальні» у всіх відмінках на 
«місцеві» та виклавши Перелік місцевих спеціалізованих служб цивільного 
захисту Старобільського району (далі Перелік) в новій редакції, що додається.

2. Начальникам місцевих спеціалізованих служб цивільного захисту 
Старобільського району розробити Положення про свою спеціалізовану службу 
цивільного захисту району у відповідність до переліку територіальних 
(регіональних) спеціалізованих служб цивільного захисту Луганської області, 
затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.09.2015 р. 
№ 445 (зі змінами від 28.11.2016 № 713) та надати копії вищезазначених 
Положень головному спеціалісту з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації.

3. Контроль да виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміцістрації Калініна О.С.

А.І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
«С±)> липня 2017 р. № Я

Перелік
міцевихих спеціалізованих служб цивільного захисту 
___________  Старобільського району_____________

№
з/п Назва служби Орган управління Посада керівника служби

1 2 3 4
1. Енергетики Старобільські районні 

електричні мережі (РЕМ) 
ТОВ «Луганське 
енергетичне об’єднання» 
(за згодою)

Начальник установи 
Старобільські районні 
електричні мережі (РЕМ) 
ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання» (за згодою)

2. Захисту
сільськогосподарських 
тварин і рослин

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації

Управління
Держпродспоживслужби в 
Старобільському районі 
(за згодою)

Начальник управління АПР 
райдержадміністрації 
(відповідальний за захист с/г 
рослин)
Начальник управління 
Держпродспоживслужби в 
Старобільському районі (за 
згодою) (відповідальний за 
захист с/г тварин)

3. Інженерна Відділ житлово- 
комунального 
господарства та 
будівництва 
райдержадміністрації

Начальник відділу ЖКГ та з 
питань цивільного захисту 
райдержадміністрації

4. Комунально-технічна КП «Благоустрій 
м.Старобільськ» (за 
згодою)

Директор КП «Благоустрій» 
(за згодою)

5. Медична КУ «Старобільське 
районне територіальне 
медичне об’єднання» (за 
згодою),
КУ «РЦПМСД» (за 
згодою)

Головний лікар КУ« 
Старобільське РТМО» (за 
згодою),
Головний лікар КУ 
«РЦПМСД» (за згодою)



№
з/п Назва служби Орган управління Посада керівника служби

6. Матеріального
забезпечення

Відділ економічного 
розвитку, інфраструктури 
та торгівлі
райдержадміністрації, 
Кооперація «Районне 
споживче товариство» (за 
згодою), ПП «Перлина 
смаку» (за згодою)

Начальник відділу 
економічного розвитку, 
інфраструктури та торгівлі 
райдержадміністрації 
Голова кооперації «Районне 
споживче товариство» (за 
згодою),
Керівник ПП «Перлина 
смаку» (за згодою)

7. Торгівлі та харчування

8. Технічна Філія «Старобільська 
ДЕД» Луганського 
облавтодор (за згодою)

Начальник філії 
«Старобільська ДЕД» 
Луганського облавтодор (за 
згодою)

9. Зв’язку та оповіщення Станційно-лінійна 
дільниця №1 РЦТ № 341 
ХФ ПАТ «Укртелеком» (за 
згодою)

Начальник станційно- 
лінійної дільниця №1 РЦТ № 
341 ХФ ПАТ «Укртелеком» 
(за згодою)

10. Протипожежна Старобільський МРВ ТУ 
ДСНС України у 
Луганській області 
(за згодою)
ДП «Старобільське 
державне лісомисливське 
господарство» (за згодою)

Начальник Старобільського 
МРВ ТУ ДСНС України у 
Луганській області 
(за згодою)
Директор ДП «Старобільське 
державне лісомисливське 
господарство» (за згодою)

11. Транспортного
забезпечення

Відділ освіти 
райдержадміністрації

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації

12. Охорони громадського 
порядку

Старобільський відділ 
поліції ТУ Національної 
поліції України в 
Луганській області (за 
згодою)

Заступник начальника 
Старобільського відділу 
поліції ТУ Національної 
поліції України в Луганській 
області (за згодою)

Керівник апарату 
райдержадміністрації В.А. Черненко


