
 
 
 
Про утворення обласного оператив-
ного штабу з координації дій щодо 
попередження та ліквідації можливих 
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимо-
вий період 2016/2017 року 

 
 

Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, врахо-
вуючи протокол № 1 наради під керівництвом Віце-прем’єр-міністра України – 
Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства Зубко Г.Г., щодо ускладнення погодних умов на території 
України, з метою забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 
розташованих на території області, з проведення заходів та мінімізації можли-
вих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із перебоями у 
роботі систем життєзабезпечення населення та об’єктів господарювання, при-
пиненням руху на автошляхах області внаслідок снігових заметів та значного 
зниження температури повітря в осінньо-зимовий період 2016/2017 року: 

1. Утворити обласний оперативний штаб з координації дій щодо попе-
редження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 
період 2016/2017 року у складі згідно з додатком.  

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам: 

2.1. Невідкладно утворити відповідні оперативні штаби, визначити місця 
їх роботи (приміщення), вжити заходів щодо забезпечення засобами зв’язку, 
оргтехнікою та транспортом. 

2.2. Відпрацювати необхідну інформаційно-довідкову документацію 
штабів: 

перелік аварійних бригад та снігоочисної техніки підприємств, установ 
та організацій усіх форм власності з номерами телефонів керівників; 
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дані щодо заключення угод міськими, селищними та сільськими радами 
на залучення додаткової техніки, із зазначенням марки техніки та контактних 
телефонів власників;  

карти-схеми району з визначеними проблемними ділянками доріг, місць 
відстою та розгортання пунктів обігріву; 

довідники з контактними телефонами керівництва міських, селищних та 
сільських рад, начальників спеціалізованих служб цивільного захисту. 

3. При ускладненні обстановки організувати роботу штабів у цілодобо-
вому режимі, забезпечивши оперативний збір інформації та аналіз ситуації, 
своєчасне прийняття рішення та залучення наявної техніки для розчистки 
доріг, надання допомоги автотранспорту, який попадає у снігові замети, про 
що негайно інформувати обласний оперативний штаб через кризовий центр 
облдержадміністрації. 

4. Контактні телефони керівників штабів та їх заступників надати до 06 
грудня поточного року управлінню з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


