
 
 
 
 

Про утворення обласного оператив-
ного штабу з координації дій щодо 
попередження та ліквідації можливих 
надзвичайних ситуацій в осінньо-зи-
мовий період 2019/2020 року 

 
 

Відповідно до статті 6, пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві 
державні адміністрації”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, з метою 
забезпечення координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на 
території області, з проведення заходів та мінімізації можливих негативних 
наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних із перебоями у роботі підприємств 
паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства, об’єк-
тів соціальної сфери, інфраструктури, обмеження (заборону) руху на автомо-
більних дорогах загального користування під час проходження осінньо-зимо-
вого періоду 2019/20 року: 

1. Утворити обласний оперативний штаб з координації дій щодо попе-
редження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 
період 2019/2020 року у складі згідно з додатком.  

2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територіаль-
ними громадами: 

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

2) відпрацювати необхідну інформаційно-довідкову документацію штабів: 
перелік аварійних бригад та снігоочисної техніки підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності з номерами телефонів керівників; 



 2

дані щодо укладення угод міськими, селищними та сільськими радами на 
залучення додаткової техніки із зазначенням марки техніки та контактних те-
лефонів власників;  

довідники з контактними телефонами керівництва міських, селищних та 
сільських рад, голів, обраних об’єднаними територіальними громадами, началь-
ників спеціалізованих служб цивільного захисту; 

3) при ускладненні обстановки організувати роботу штабів у цілодобо-
вому режимі, забезпечивши оперативний збір інформації та аналіз ситуації, 
своєчасне прийняття рішень та залучення наявної техніки для розчистки доріг, 
надання допомоги транспортним засобам. які попадають у снігові замети, про 
що негайно інформувати обласний оперативний штаб через кризовий центр 
облдержадміністрації. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


