
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

гЛ/Ь смт Біловодськ

Про створення районного оперативного штабу для керівництва роботами з 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році

Керуючись статтями 75, 76 Кодексу цивільного захисту України, статтями 
21, 28, 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з 
вимогами пунктів 39, 40 Положення про єдину державну систему цивільного 
захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 
№ 11,з метою оперативного реагування на виникнення надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у 2020 році, 
зобов’язую:

1. Створити районний оперативний штаб для керівництва роботами з 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2020 році, затвердивши його склад та 
Положення про нього, що додаються.

2. Рекомендувати голові селищної ради та старостам старостинських 
округів у двотижневий строк створити відповідні штаби.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник, в.о. голови
райдержадміністрації Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

СКЛАД
районного оперативного штабу для керівництва роботами з пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2020 році

Муратов
Вадим Олександрович

перший заступник голови 
райдержадміністрації, голова штабу

Лучаков Віталій Васильович начальник Біловодського МРВ ГУ ДСНС 
України у Луганській області, перший 
заступник керівника штабу (за згодою)

Будовська 
Наталія Вікторівна

керівник апарату райдержадміністрації, 
заступник керівника штабу

Овчаренко 
Віталій Іванович

заступник селищного голови Біловодської 
селищної ради, заступник керівника штабу

Дейнеко 
Сергій Олегович

головний спеціаліст з питань оборонної 
роботи, цивільного захисту та взаємодії з 
правоохоронними органами 
райдержадміністрації, секретар штабу.

Члени штабу:

Дяченко 
Ольга Расулівна

начальник відділу містобудування, 
архітектури, екології та інфраструктури 
райдержадміністрації, заступник керівника 
штабу

Г аврилюк 
Ольга Яківна

начальник відділу фінансів 
райдержадміністрації

Прапірний
Володимир Костянтинович

начальник управління 
Дежпродспоживслужби в Біловодському 
районі (за згодою)

Малищенко 
Зоя Дмитрівна

головний лікар КНП «Біловодський 
районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» (за згодою)

Чередниченко 
Роман Васильович

генеральний директор КНП «Біловодська 
багатопрофільна лікарня» Біловодської 
селищної ради (за згодою)
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Токарев
Віталій Сергійович

начальник Біловодського відділу поліції 
головного управління національної поліції в 
Луганській області (за згодою)

Мажулін Олексій Іванович військовий комісар Біловодського районного 
військового комісаріату (за згодою)

Котілевська 
Антоніна Іванівна

головний редактор ПП «Редакція районної 
газети «Вісті Біловодщини» (за згодою)

Нечай
Сергій Володимирович

начальник метеостанції Біловодськ 
Луганського ЦГМ (за згодою)

Полішвайко
Леонід Володимирович

директор державного підприємства 
“Біловодське лісомисливське господарство” 
(за згодою)

Профатилов 
Євген Анатолійович

начальник філії “Біловодський райавтодор” 
(за згодою)

Удовенко 
Сергій Г ригорович

начальник Біловодського ремонтно- 
експлуатаційного підприємства (за згодою)

Андреев Андрій Вячеславович начальник Біловодських міжрайонних 
електричних мереж ТОВ “Луганське 
енергетичне об’єднання” (за згодою)

Богомаз
Валерій Григорович

провідний інженер Біловодської 
експлуатаційної дільниці Станично- 
Луганського міжрайонного управління 
водного господарства (за згодою)

Дяченко
Олександр Олександрович

начальник Біловодської дільниці управління 
«Марківкаміжрайгаз» (за згодою)

Яковлев
Олександр Валентинович

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

Керівник апарату 
райдержадміністрації Наталія БУДОВСЬКА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації

ПОЛОЖЕШІЯ
про районний оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску 

льодоходу, повені та паводків у 2020 році

1. Районний оперативний штаб для керівництва роботами з пропуску 
льодоходу, повені та паводків у 2020 році (далі -  Штаб) є тимчасовим 
консультаційно-дорадчим органом, створеним головою райдержадміністрації, 
основним завданням якого є забезпечення оперативного реагування при загрозі 
або при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пропуском весняного 
льодоходу, повені та паводків.

2. У своїй діяльності Штаб керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голови райдержадміністрації та цим Положенням.

3. Штаб відповідно до покладеного на нього завдання:
збирає дані, аналізує та узагальнює інформацію щодо обстановки, яка 

склалась на річках і водоймах району;
розробляє комплексні заходи щодо запобігання, ліквідації та мінімізації 

можливих негативних наслідків НС, пов’язаних з пропуском льодоходу, повені 
та паводків;

здійснює методичне керівництво роботою місцевих оперативних штабів 
для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та паводків;

вживає заходів щодо своєчасного попередження населення про 
небезпеку повені та паводків.

4. Штаб діє у складі керівника, двох його заступників та членів Штабу. 
Персональний склад Штабу затверджується розпорядженням голови 
райдержадміністрації.

До складу Штабу входять керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації, територіальних підрозділів міністерств та інших 
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій. 

Керівник Штабу: 
організовує роботу Штабу; 
скликає та веде засідання Штабу;
підписує листи, звернення та інші документи, підготовлені Штабом за 

результатами його роботи;
визначає порядок чергування членів Штабу;
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вирішує питання про створення із членів Штабу оперативних (мобільних) 
груп для попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків.

До роботи у Штабі також можуть залучатися представники 
райдержадміністрації та виконкому селищної ради, підприємств, установ, 
організацій (за погодженням з їх керівниками).

5. Основною формою роботи Штабу є засідання, які проводяться у разі 
необхідності, а з початку ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - щоденно.

Рішення Штабу оформлюється протоколом, який підписується керівником 
Штабу, а у разі його відсутності -  одним із заступників.

6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій під час льодоходу, повені та 
паводків за рішенням керівника Штабу створюється оперативна (мобільна) 
група, яку очолює один із заступників керівника Штабу. Керівник оперативної 
(мобільної) групи визначає її чисельність та склад.

Оперативна (мобільна) група виїжджає на місце виникнення надзвичайної 
ситуації, аналізує обстановку та подає керівнику Штабу пропозиції щодо 
проведення відповідних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 
відповідній території, проведення аварійно-рятувальних робіт, залучення 
необхідних матеріально-технічних ресурсів та організовує проведення таких 
робіт, вживає заходів щодо надання допомоги постраждалому населенню.

7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Штабу здійснюється через 
структурні підрозділи районної держадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації Наталія БУДОВСЬКА


