МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
10.10.2019

смт Михайлівка

№ 208

Про роботу органів управління та сил цивільного захисту району
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних
з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 20192020 років у Михайлівському районі
Керуючись статтями 75, 76 Кодексу цивільного захисту України,
статтями 6, 20, 39 та 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
згідно з пунктами 39, 40 Положення про єдину державну систему цивільного
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014
№ 11, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 02.10.2019
№ 478 "Про роботу органів управління та сил цивільного захисту області
із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних
з можливими несприятливими умовами осінньо-зимового періоду 2019-2020
років у Запорізькій області", з метою оперативного реагування на виникнення
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років (великі опади у вигляді дощу або
снігу, сильні морози, вітер, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледь
та інше)
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Створити районний штаб щодо запобігання та ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років у Михайлівському районі (далі –
районний штаб).
2. Затвердити склад районного штабу (додається).
3. Призначити керівником районного штабу першого заступника голови
районної державної адміністрації.
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4. Рекомендувати селищним, сільським головам:
1) до 01.11.2019 року створити відповідні штаби з метою вжиття заходів
із
запобігання
та
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
на підпорядкованих територіях, пов’язаних з можливими несприятливими
умовами осінньо-зимового періоду 2019-2020 років;
2) уточнити перелік техніки, яка може бути залучена для ліквідації
наслідків несприятливих погодних умов (надзвичайних ситуацій), та укласти
договори з суб’єктами господарювання щодо її залучення;
3) у разі необхідності забезпечити роботу пунктів обігріву людей
у визначених місцях;
4) своєчасно інформувати районний штаб про обстановку, що склалася
внаслідок несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації).
5. Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
забезпечити своєчасне доведення інформації до автоперевізників,
які здійснюють перевезення пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах,
про закриття ділянок автодоріг.
6. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації
спільно з комунальним некомерційним підприємством "Михайлівська
багатопрофільна лікарня" Михайлівської районної ради Запорізької області
(далі – комунальне некомерційне підприємство "Михайлівська багатопрофільна
лікарня") здійснювати моніторинг випадків переохолодження, загибелі людей
в зимовий період, з метою вжиття заходів щодо їх мінімізації та своєчасно
інформувати керівництво райдержадміністрації.
7. При погіршенні погодних умов зимового періоду або виникненні
надзвичайної ситуації рекомендувати:
1) Михайлівському відділенню поліції Василівського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області відповідно
до повноважень:
а) забезпечити безпеку дорожнього руху на вулично-дорожній мережі
району в осінньо-зимових умовах;
б) своєчасне надання в районний штаб пропозиції щодо припинення руху
на ділянках автомобільних доріг;
2) комунальному некомерційному підприємству "Михайлівська
багатопрофільна лікарня" вжити заходів щодо забезпечення:
а) безперервної роботи лікувально-профілактичних закладів та
своєчасного інформування районного штабу про випадки надання медичної
допомоги постраждалим від наслідків несприятливих погодних умов;
б) пунктів обігріву необхідними лікарськими засобами та виробами
медичного призначення в лікувальних закладах району;
3) станційно-лінійній дільниці № 5 (смт Михайлівка) районного центру
телекомунікацій № 534-Р (м. Василівка) Запорізької філії ПАТ "Укртелеком"
забезпечити сталу роботу зв’язку та радіомовлення в осінньо-зимовий період,
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своєчасно інформувати районний штаб про обстановку, що склалася внаслідок
несприятливих погодних умов (надзвичайної ситуації);
4) Василівському міжрайонному району електричних мереж ПАТ
"Запоріжжяобленерго" у найкоротші терміни забезпечувати проведення
ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених у результаті негоди
електричних мережах району, своєчасно інформувати районний штаб про
обстановку, що склалася внаслідок несприятливих погодних умов
(надзвичайної ситуації);
5) філії "Михайлівський райавтодор" дочірнього підприємства
"Запорізький облавтодор" публічного акціонерного товариства "Державна
акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" оперативно реагувати на
ділянки доріг, де створюються небезпечні умови руху, своєчасно інформувати
районний штаб про обстановку, що склалася внаслідок несприятливих
погодних умов (надзвичайної ситуації);
6) Михайлівському районному сектору Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області привести
у готовність до застосування наявний інвентар та обладнання з метою
надання
допомоги
спеціалізованим
службам
цивільного
захисту,
постраждалому населенню, своєчасно інформувати районний штаб про
обстановку, що склалася;
7) центральному відділенню поштового зв'язку смт. Михайлівка № 2
Запорізької дирекції Акціонерного товариства "Укрпошта" забезпечити
своєчасне інформування районного штабу про стан доставки пенсій населенню
району під час погіршення погодних умов (надзвичайної ситуації).
8. Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту райдержадміністрації:
1) з метою протидії загрозам під час ускладнення погодних умов
здійснювати координацію діяльності районного штабу;
2) забезпечити підготовку вихідних даних для роботи районного штабу;
3) організувати збір, накопичення, обробку інформації, її аналіз
та узагальнення стану справ з ліквідації наслідків несприятливих погодних
умов (надзвичайної ситуації);
4) щодня інформувати керівництво райдержадміністрації про стан
виконання заходів з ліквідації наслідків несприятливих погодних умов
(надзвичайної ситуації);
5) надати узагальнену інформацію про стан виконання цього
розпорядження голові районної державної адміністрації до 01.04.2020.
9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації.

Голова

Олександр СТУЛЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
10 жовтня 2019 року № 208
СКЛАД
районного штабу щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, пов’язаних з можливими несприятливими умовами осінньозимового періоду 2019-2020 років у Михайлівському районі
СПАССЬКА
Інна Миколаївна

перший заступник голови районної державної
адміністрації, керівник районного штабу

БОРЖИНСЬКИЙ
Олександр Володимирович

начальник відділу містобудування
та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації, заступник керівника
районного штабу

СУПТЕЛЯ
Микола Миколайович

БАБАНІН
Віталій Олександрович

головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації, секретар районного штабу
Члени районного штабу:
головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури, житлово-комунального
господарства та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації

БОРИСЕНКО
Алла Вікторівна

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

ГАЙДАРЖІ
Іван Васильович

директор комунального некомерційного
підприємства "Михайлівська багатопрофільна
лікарня" Михайлівської районної ради
Запорізької області (за згодою)

ІБРАГІМОВА
Людмила Сергіївна

в.о. начальника філії "Михайлівський
райавтодор" дочірнього підприємства
"Запорізький облавтодор" відкритого
акціонерного товариства "Державна акціонерна
компанія "Автомобільні дороги України"
(за згодою)
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Продовження додатка
КИЯШКО
Олександр Миколайович

старший майстер служби експлуатації систем
газопостачання управління експлуатації
Токмацького відділення ПАТ "Запоріжгаз"
(за згодою)

РОМАНЕНКО
Роман Володимирович

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

САМОФАЛ
Віталій Васильович

заступник головного інженера
по Михайлівським мережам Василівського
міжрайонному району електричних мереж
ПАТ "Запоріжжяобленерго" (за згодою)

СЄМІКІН
Павло Олександрович

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

Начальник відділу містобудування
та архітектури, житловокомунального господарства
та з питань цивільного захисту
райдержадміністрації

Олександр БОРЖИНСЬКИЙ

