
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

РЗ ££>/<?# , Біловодськ № Л 36

Про затвердження нового 
складу районної евакуаційної 
комісії

Керуючись статтею 6, пунктом 2 статті 27, пунктом 9 статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 року № 586-ХІУ, 
відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.10.2013 року № 841 «Про затвердження Порядку 
проведення евакуації у разі загрози виникнення, або виникнення надзвичайних 
ситуацій», та у зв’язку з кадровими змінами, зобов’язую:

1. Затвердити новий склад районної евакуаційної комісії у складі:

Будовська 
Наталія Вікторівна

керівник апарату раидержадміністраци, 
голова комісії:

Королевський 
Віктор Віталійович

начальник Біловодського міськрайонного 
відділу ГУ ДСНС України в Луганській 
області (за згодою);

Нікульшин 
Володимир Юрійович

провідний спеціаліст з питань мобілізаційної 
роботи райдержадміністрації, секретар 
комісії.

Група забезпечення районної евакуаційної комісії:

Шуть
Сергій Іванович

Овчаренко 
Віталій Іванович

начальник станційно-лінійної дільниці № 2 
смт. Біловодськ РЦТ № 341 ХФ ПАТ 
«Укртелеком», керівник групи оповіщення і 
зв’язку (за згодою);
заступник голови Біловодської селищної 
ради, керівник групи організації зустрічі і 
розміщення населення у безпечному районі 
(за згодою);



Полторак
Наталія Анатоліївна

Луганська 
Тетяна Миколаївна

Адвент
Катерина Вікторівна 

Ковальов
Іван Олександрович 

Ярощук
Олександр Миколайович

Бас
Катерина Сергіївна

Чередниченко 
Роман Васильович

Г аврилюк 
Ольга Яківна

Савела
Олександр Павлович

начальник управління агропромислового 
розвитку райдержадміністрації, керівник 
групи забезпечення паливно-мастильними 
матеріалами;
заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації, керівник групи обліку, 
збору і відправлення населення (за згодою);

головний спеціаліст служби у справах дітей 
райдержадміністрації, керівник групи 
інформаційного забезпечення;

начальник ДРПЧ 28, керівник групи 
радіаційного та хімічного захисту (за 
згодою);

заступник начальника Біловодського ВП 
ГУНП в Луганській області, керівник групи 
охорони громадського порядку і безпеки 
дорожнього руху (за згодою);

начальник відділу освіти виконавчого 
комітету Біловодської селищної ради, 
керівник групи транспортного забезпечення 
(за згодою);
головний лікар КЗ «Біловодська районна 
центральна лікарня», керівник групи 
медичного забезпечення (за згодою);

начальник управління економічного розвитку 
і торгівлі райдержадміністрації, керівник 
групи забезпечення продуктами харчування;

головний спеціаліст з питань технічної 
політики, матеріально-технічних ресурсів, 
енергозабезпечення та техніки безпеки 
управління агропромислового комплексу, 
керівник групи інженерного забезпечення.

2. Розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження нового 
складу евакуаційної комісії» від 03 вересня 2018 року №164 вважати таким, що 
втратило чинність.

Голова районної 
держадміністрації А. ГРАЧОВ


