
 
УКРАЇНА 

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про створення районного оперативного штабу 

з питань ліквідації надзвичайних ситуацій  

техногенного та природного характеру у  

період весняної повені 2014 року 

 

Керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», враховуючи «План дій обласних управлінь, організацій і 

підприємств, районних державних адміністрацій і виконкомів міських рад, 

органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, 

повені та дощових паводків у весняний період 2014 року на території 

Чернігівської області», затверджений рішенням обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол від 29 січня 

2014 №1) та з метою вирішення невідкладних питань щодо належної організації  

робіт з пропуску льодоходу, повені та паводків на території району: 

 

1. Створити районний оперативний штаб з питань ліквідації  

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у період 

весняної повені 2014 року, затвердивши його склад та положення про нього, що 

додаються. 

 

2. Розглянути до 01 березня 2014 року на засіданні районної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання 

щодо забезпечення сталого автотранспортного сполучення, безаварійного 

пропуску сходження криги і  попередження підтоплення населених  пунктів,  а 

також  безперебійного електропостачання населених пунктів під час пропуску 

льодоходу, повені та дощових паводків у 2014 році.  

 

3. Рекомендувати виконкомам сільських, селищних рад:  

3.1. Створити відповідні місцеві оперативні штаби.  

3.2. Починаючи з 17 березня 2014 року забезпечити систематичне (один 

раз на тиждень, а при ускладненні гідрометеорологічної ситуації - щоденно) 

надання до відділу з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації  
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(Шкурат А.М.) інформації про розвиток весняної повені та проведені 

превентивні заходи.  

 

4. Загальне керівництво і координацію дій районних управлінь, 

організацій,  підприємств  та органів місцевого самоврядування з підготовки до 

пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період 2014 року 

покласти на районну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій.   

 

5. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови 

райдержадміністрації від 01 лютого 2013 року №15 «Про невідкладні заходи 

щодо безпечного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний 

період 2013 року».  

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Бобошка В.М..  

 

 

Голова районної 

державної адміністрації       О.Д. Власенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  
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             Склад 

районного оперативного штабу  з питань  ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного  та природного характеру у період весняної повені 2014 року 

 

Прізвище, ім’я та   
по-батькові 

Посада 

Бобошко  

Володимир Михайлович 

перший заступник голови  райдержадміністрації, 

керівник штабу; 

Ткаченко 

Андрій Миколайович 

начальник Прилуцького міськрайвідділу 

Управління ДСНС України у Чернігівській 
області, заступник керівника штабу, за згодою  

Шкурат 
 Анатолій Михайлович 

начальник відділу з питань цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 

і мобілізаційної роботи апарату 
райдержадміністрації, заступник керівника штабу  

                                                Члени   оперативного  штабу: 

Мирвода  
Григорій Іванович 

заступник голови райдержадміністрації, 
начальник  управління  агропромислового 

розвитку райдержадміністрації 

Дробот  

Павло Григорович 

начальник  Прилуцького РЕМ, за згодою 

 

Веремієнко 

 Володимир Михайлович 

начальник ЦТП №21 Чернігівської філії ВАТ 

«Укртелеком», за згодою 

Борисенко  
Віктор Олександрович 

заступник начальника Прилуцького МВ  (з 
обслуговуванням м. Прилук та Прилуцького 

району) УМВС в Чернігівській області, за згодою 

Рипій  

Петро Леонідович 

начальник Прилуцької дільниці Ічнянського 

міжрайонного управління водного господарства, 
за згодою 

Дрюк  
Василь Володимирович 

начальник Прилуцького управління  
газопостачання та газифікації, за згодою 

Стукалова 
 Антоніна Володимирівна 

 

начальник відділу містобудування, архітектури та 
житлово – комунального  господарства 

райдержадміністрації 

Кожушко 

  Євген   Дмитрович       

начальник філії  «Прилуцька ДЕД» ДП 

«Чернігівоблавтодор» , за згодою 

Заєць 
Володимир  Петрович       

головний лікар Прилуцької центральної районної 
лікарні, за згодою  

сільські, селищні ради  за списком 

          



ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядження голови 

райдержадміністрації  
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ПОЛОЖЕННЯ 

про районний оперативний штаб з питань ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру у період весняної повені 2014 року  

 

1. Загальні положення  

1.1. Районний оперативний штаб з питань ліквідації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру у період весняної повені 2014 

року (далі – оперативний штаб) утворено з метою вжиття невідкладних 

попереджувальних заходів під час несприятливих погодних умов, зменшення 

соціальної напруженості, що виникає під час надзвичайної ситуації, 

оперативного відслідковування та реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані 

з пропуском льодоходу, повені та паводків, забезпечення виконання та 

контролю за ефективністю реалізації робіт та використанням матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

1.2. Оперативний штаб є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, 

завданням якого є вирішення невідкладних питань з належної організації робіт 

під час оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з пропуском 

льодоходу, повені та паводків.  

1.3. У своїй діяльності оперативний штаб керується Конституцією 

України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, розпорядженнями голів облдержадміністрації, райдержадміністрації  

та цим Положенням.  

 

2. Основні завдання оперативного штабу 

2.1. Основним завданням оперативного штабу є безпосередня організація 

і координація дій районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування та підприємств, установ, організацій району незалежно від 

підпорядкування і форм власності щодо здійснення заходів з мінімізації  

можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

пропуском льодоходу, повені та паводків.  

2.2. Здійснення на місцях контролю з питань попередження можливих 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.  

2.3. Надання практичної консультативної допомоги, внесення пропозицій 

усім суб’єктам господарювання щодо вирішення питань, які виникають у ході 

виконання поставлених завдань. 

 

3. Структура і склад оперативного штабу 

Оперативний штаб утворюється у складі керівника, заступників керівника 

оперативного штабу та його членів. Склад оперативного штабу затверджується 

розпорядженням голови районної державної адміністрації.  



4. Права оперативного штабу 

Оперативний штаб має право: 

4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформації та звіти керівників, 

працівників районної державної адміністрації та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань ліквідації  

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.  

4.2. Утворювати з метою виконання покладених на нього завдань 

тимчасові робочі групи та залучати до їх роботи представників районної 

державної адміністрації,  органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій.  

4.3. Одержувати від структурних підрозділів районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності необхідну інформацію з питань ліквідації  

наслідків, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.  

4.4. Рішення оперативного штабу,  прийняті у межах його компетенції,  є 

обов’язковими для виконання структурними підрозділами районної державної 

адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності.  

 

5. Організація роботи оперативного штабу 

5.1. Формою роботи оперативного штабу є засідання, які проводяться за 

необхідності, а у разі виникнення надзвичайної ситуації – невідкладно.  

5.2. Засідання оперативного штабу оформлюються протоколом.  

5.3. Рішення оперативного штабу приймаються більшістю голосів його 

членів. 

 

 


