
 

 
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 
від  «01»  жовтня 2019 р.               Баштанка                            № 180-р 

 
 

 

Про  створення  штабу  із 

забезпечення безперебійної 

роботи об’єктів життєдіяльності 

населення 

 

     З метою недопущення  виникнення надзвичайних ситуацій , координації 

дій підприємств, установ Баштанської  міської ради щодо організації заходів із 

забезпеченням безперебійної роботи об’єктів  життєдіяльності населення та 

інфраструктури  Баштанської  об’єднаної  територіальної  громади  у осінньо-

зимовий період 2019/2020 року, керуючись п.20 ч.4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю:  

 

1. Створити штаб із забезпечення безперебійної роботи об’єктів 

життєдіяльності населення та інфраструктури  у осінньо-зимовий період 

2019/2020 року та затвердити його персональний склад, що додається. 

2. Керівнику  штабу, у разі необхідності залучати до його роботи керівників  

інших  підприємств, організацій та установ, які працюють на території 

ОТГ. 

3. Організувати роботу штабу  та відповідних оперативних органів (робочих 

груп) у разі ускладнення оперативної обстановки у цілодобовому режимі. 

4. Членам штабу під час погіршення погодних умов, у межах повноважень, 

здійснити заходи щодо:    

1) створення необхідних температурних умов функціонування закладів 

освіти; 

2) належного утримання вулиць, доріг  та територій загального 

користування; 



3) організації взаємодії щодо обміну інформацією  про прогноз погодних 

умов, стан водо захисних споруд, стан і умови руху на автодорогах  

для прийняття оперативних рішень з реагування  на виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

4) надійного забезпечення електроенергією, вугіллям і природним газом 

населення,  котелень; 

5) залучення матеріальних ресурсів, запчастин, ремонтного обладнання і 

механізмів, необхідних для проведення аварійних робіт. Особливу 

увагу звернути на підготовку насосного обладнання, автотракторної 

техніки підвищеної прохідності, пересувних електростанцій , пунктів 

життєзабезпечення; 

6) забезпечення надання допомоги  малозахищеним верствам населення 

при ускладненні погодних умов; 

7) проведення інформаційної та роз'яснювальної роботи  серед населення  

щодо правил безпечної поведінки, здійснення його оповіщення з 

використанням усіх можливих засобів; 

8) фінансування проведення заходів, пов’язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайних ситуацій  та ліквідацією їх наслідків.   

5. Контроль  за виконанням  даного  розпорядження  покласти на першого 

заступника міського голови Драгуновського В.В. 

6. Розпорядження міського голови  від 19.10.2017 року  №253-р  «Про  

створення  Штабу об’єднаної територіальної громади із забезпечення 

безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення» вважати 

таким, що втратило чинність. 
 

 

Міський голова                                                                Іван РУБСЬКИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток     

до розпорядження                                                                                                                                                                                        

міського голови                                                                                                                                                                                         

01.10.2019 р.  № 180-р                                                                            

 

Склад Штабу об’єднаної територіальної громади із забезпечення 

безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення та 

інфраструктури у осінньо-зимовий період 2019/2020 року. 

 

 

Керівник штабу: 

 

Драгуновський Володимир  

Вікторович                                                         Перший заступник                                                                                                                                           

міського голови 

 

Члени штабу: 

 

Сириця Леонід Миколайович                        Начальник відділу з питань  

містобудування,                               

архітектури, містобудівного 

кадастру та цивільного захисту, 

головний архітектор                                                                                                                                                 

Баштанської ОТГ 

  

Гудзь Віктор Геннадійович                           Головний спеціаліст відділу з питань 

містобудування, архітектури, 

містобудівного кадастру та 

цивільного захисту 

                                                                                                                                       

Славінський Руслан Вікторович             Спеціаліст І категорії відділу з 

питань житлово – комунального 

господарства, благоустрою, 

розвитку інфраструктури та 

комунальної власності 

                                                                   

Пічура Олександр Іванович               Спеціаліст І категорії відділу з 

питань земельних відносин та 

охорони                                                                                                                                                                                            

навколишнього середовища 

 

 

Виноградова Олена Григорівна                       Начальник відділу з питань засобів                                                    

масової інформації та зв’язків із 

                                                                             громадськістю 



                                                                                                                                         

Олексієнко Сергій Олександрович        Головний інженер КП                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Міськводоканал» 

 

Кардашов Анатолій Анатолійович                  Директор  КП «Добробут» 

 

Болтрушко Ігор Юрійович                Начальник КО «Правопорядок» 

 

Зеркаліна Ганна Романівна               Начальник відділу освіти, молода 

та спорту виконавчого комітету 

Баштанської міської ради 

 

Березовська Світлана Вікторівна             Начальник відділу розвитку 

культури і туризму виконавчого 

комітету Баштанської міської ради 

 

Климик Валентина Петрівна             т.в.о. Добренського  старости 

 

Молодецький Павло Іванович           т.в.о. Новоіванівського  старости 

 

Рошиор Людмила  Миколаївна          т.в.о. Новопавлівського старости  

 

Чернова Світлана Миколаївна          т.в.о. Новосергіївского старости 

 

Халабуда Олександр Васильович    т.в.о. Пісківського  старости 

 

Луценко Микола Олексійович          т.в.о. Плющівського старости 

 

Золотухіна Олена Володимирівна             т.в.о. Христофорівського старости 

 

Волович Олег Михайлович                        т.в.о. Явкинського старости                                                                                           

 

Чухаренко Світлана Миколаївна             Староста  с. Новоєгорівка                                                                     

 

 

 

Перший заступник  

міського голови                                              Володимир ДРАГУНОВСЬКИЙ 
 


