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НОВОАИДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

№ З ¥0

Про затвердження посадового складу 
районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 6 Кодексу цивільного 
захисту України, статтею 6, пунктом 9 частини першої статті 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.06.2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про 
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій», розпорядження голови районної державної 
адміністрації від 03.03.2016 року № 184 «Про затвердження положення і складу 
комісії з питань ТЕБ та НС Новоайдарського району Луганської області», у 
зв’язку із структурними та кадровими змінами, зобов’язую:

1. Затвердити посадовий склад районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що додається.

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 
14.09.2018 року № 278 «Про зміни у складі комісії ТЕБ та НС Новоайдарського 
району» вважати таким що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова В. СЕРГІЄНКО
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ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій

Голова райдержадміністрації, голова комісії.

Заступник голови райдержадміністрації, перший заступник голови комісії.

Начальник Новоайдарського РВ ГУ ДСНС України у Луганській області, 
заступник голови комісії (за згодою).

Завідувач сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації. 
відповідальний секретар комісії.

Головний спеціаліст сектору з питань цивільного захисту 
райдержадміністрації, секретар комісії.

Члени комісії

Начальник управління економічного розвитку і торгівлі 
райдержадміністрації.

Начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

Начальник фінансового управління райдержадміністрації.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва райдержадміністрації.

Головний лікар Новоайдарського районного територіального медичного 
об’єднання (за згодою).

Головний лікар Новоайдарського центру первинної медико-санітарної 
допомоги (за згодою).



Начальник Управління соціального захисту населення райдержадміністрації.

Начальник відділу освіти райдержадміністрації.

Начальник ДПРЧ-25 ГУ ДСНС України у Луганській області (за згодою).

Начальник філії «Новоайдарський райавтодор» Державне підприємство 
«Луганський облавтодор» (за згодою).

Начальник Новоайдарського ВП ГУНП України в Луганській області 
(за згодою).

Військовий комісар Новоайдарського районного військового комісаріату 
(за згодою).

Начальник Новоайдарського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Луганській області (за згодою).

Директор Державного підприємства «Новоайдарське лісомисливське 
господарство» (за згодою).

Начальник Новоайдарської газової дільниці Старобільського міжрайонного 
управління по експлуатації газового господарства ПАТ «Луганськгаз» (за згодою).

Керівник Новоайдарської дільниці Щастинського району електричних 
мереж ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (за згодою).

Начальник Новоайдарської дільниці районного комунального підприємства 
«Старобільськвода» (за згодою).

Голова правління Новоайдарської райспоживспілки (за згодою).

Начальник СЛД № 2 смт Новоайдар, КЦТ № 342 м. Сєвєродонецьк ПАТ 
«Укртелеком» (за згодою).
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Завідувач сектору з питань цивільного 
захисту райдержадміністрації В. ЄКАТЕРИНІН


