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МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОР ІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

04.10.2018

№ 264

Про внесення змін до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17.03.2016 № 70 "Про створення районної комісії з питань
евакуації, затвердження її посадового складу та Положення про неї"
Керуючись статтями 6, 13 та 39 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 30.10.2013 № 841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій", на виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.02.2016 № 76
"Про створення обласної комісії з питань евакуації, затвердження її посадового
складу та Положення про неї" (зі змінами), на підставі розпорядження голови
районної державної адміністрації від 17.05.2016 № 70-к "Про оптимізацію
структури" (зі змінами) та з метою оперативного функціонування районної
комісії з питань евакуації
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 17.03.2016 № 70 "Про створення районної комісії з питань
евакуації, затвердження її посадового складу та Положення про неї"
(далі – розпорядження):
1) у тексті розпорядження замінити назву структурного підрозділу
"відділ з питань цивільного захисту населення районної державної
адміністрації" на назву структурного підрозділу "відділ містобудування
та архітектури, житлово-комунального господарства та з питань цивільного
захисту райдержадміністрації" у відповідних відмінках;
2) посадовий склад районної комісії з питань евакуації, затвердженого
пунктом 2.1 розпорядження, викласти у новій редакції, що додається.

Виконуючий обов’язки голови

І. СПАССЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
04.10.2018 № 264

Посадовий склад
районної комісії з питань евакуації
І. Керівництво
1. Голова комісії

перший заступник голови районної
державної адміністрації

2. Заступник голови комісії

начальник управління соціального захисту
населення райдержадміністрації

3. Секретар комісії

головний спеціаліст відділу
містобудування та архітектури, житловокомунального господарства
та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації
ІІ. Група зв’язку та оповіщення

1. Начальник групи

начальник станційно-лінійної дільниці № 5
(смт Михайлівка) районного центру
телекомунікацій № 534-Р (м. Василівка)
Запорізької філії ПАТ "Укртелеком"
(за згодою)

IIІ. Група обліку евакуйованого населення
1. Начальник групи

завідувач Михайлівського районного
сектору Управління державної міграційної
служби України у Запорізькій області
(за згодою)

2. Заступник начальника
групи

перший заступник начальника управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації

IV. Група транспортного забезпечення евакуаційних заходів
1. Начальник групи

керівник апарату райдержадміністрації

2. Член групи

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації
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V. Група охорони громадського порядку та безпеки дорожнього рух
1. Начальник групи

начальник сектору групи реагування
патрульної поліції № 1 Михайлівського
відділення поліції Василівського відділу
поліції Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області (за згодою)

VІ. Група організації евакуації і розміщення населення, матеріальнокультурних цінностей та сільськогосподарських тварин в безпечному районі
1. Начальник групи

начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

2. Член групи

заступник начальника відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації

3. Член групи

провідний спеціаліст відділу безпечності
харчових продуктів та ветеринарної
медицини Михайлівського районного
управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій
області (за згодою)

VІІ. Група медичного забезпечення заходів евакуації
1. Начальник групи
фахівець з цивільного захисту
територіального медичного об`єднання
Михайлівського району (за згодою)
VІІІ. Група забезпечення продуктами харчування та предметами першої
необхідності при проведенні евакуаційних заходів
1. Начальник групи

головний спеціаліст відділу економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації

ІХ. Оперативно-рятувальна група при проведенні евакуаційних заходів
1. Начальник групи

начальник Михайлівського районного
сектору Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
у Запорізькій області (за згодою)

Х. Група забезпечення радіаційного та хімічного захисту заходів евакуації
1. Начальник групи

завідувач відокремленого підрозділу
"Василівський міжрайонний відділ
Державної установи "Запорізький обласний
лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України" (за згодою)
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ХІ. Група інженерно-технічного забезпечення заходів евакуації
1. Начальник групи

начальник відділу містобудування
та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного
захисту райдержадміністрації

2. Член групи

головний інженер філії "Михайлівський
райавтодор" дочірнього підприємства
"Запорізький облавтодор" відкритого
акціонерного товариства "Державна
акціонерна компанія "Автомобільні
дороги України" (за згодою)

Примітка:

Персональний склад груп формують їх керівники.

Керівник апарату

А. СТАРОКОЖКО

