
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови районної державної адміністрації

/Т^их&АїЛ, £ Р /9 /і Біловодськ № '/$ 6

Про організацію проведення 7-ї 
державної інвентаризації
радіоактивних відходів

Керуючись статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», статтями 8, 14 Закону України «Про 
поводження з радіоактивними відходами», Порядком проведення державної 
інвентаризації радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.059-2002), затвердженим 
наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 11.02.2003 
№ 27, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.02.2003 за № 160/7481 
(далі - Порядок), враховуючи графік проведення 7-ї державної інвентаризації 
радіоактивних відходів, зобов’язую:

1. Створити місцеву комісію з організації проведення 7-ї державної 
інвентаризації радіоактивних відходів в Біловодському районі (далі - Комісія), 
затвердивши її склад, що додається.

2. Комісії до 20.09.2019 року провести інвентаризацію радіоактивних 
відходів згідно з Переліком та подати обласній комісії з організації проведення 
7-ї державної інвентаризації радіоактивних відходів в Луганській області звітні 
документи відповідно до Порядку.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови, 
в.о. голови райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
райдержадміністрації

СКЛАД
місцевої комісії з організації проведення 7-ї державної інвентаризації 

радіоактивних відходів в Біловодському районі

Муратов
Вадим
Олександрович

—

перший заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії

Овчаренко 
Віталій Іванович —

заступник голови Біловодської селищної ради, 
заступник голови комісії (за згодою)

Дейнеко Сергій 
Олегович -

головний спеціаліст з питань цивільного захисту
райдержадміністрації,
секретар комісії.

Члени комісії:

Королевський 
Віктор Віталійович

начальник Біловодського МРВ ГУ ДСНС України 
у Луганській області, перший заступник голови 
комісії (за згодою)

Ковальов Іван 
Олександрович —

начальник ДПРЧ-28 ДСНС України у Луганській 
області (за згодою)

Прапірний
Володимир
Костянтинович

начальник управління Дежпродспоживслужби в 
Біловодському районі (за згодою)

Дяченко 
Ольга Расулівна —

начальник відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства 
райдержадміністрації

Удовенко 
Сергій Григорович —

начальник Біловодського ремонтно- 
експлуатаційного підприємства (за згодою)

Яковлев
Олександр
Валентинович

—

головний спеціаліст з питань цивільного захисту 
та охорони праці Біловодської селищної ради (за 
згодою).


