
чугу|вськА РАйоннА двР)кАвнА Адпн1стРАц1я
хАРк!всько| оБлАст|
Ро3поРяджпння

'.'211 тср ?ё?'9уц1в

1|ро угворецня районшого
антпкризового енергетпчноп)
пштабу

Ёа виконання постанови 1&б|нец \'[1н|ср|в укратни
в1д 09 липня 2014 року }т[э 296 к,{еяк| питання забезпеченн'{ населення'
п|дприемств, установ та орган!зац|й природним газом до к1нця опал|ова.11ьного

сезотц 2014-2015 року>' керу!очись статтями 6, 39 3акону }ра!ни <|[ро м[сцев1

державн| адм1н|страц||>> та на виконання розпорядхен!#1 голови {арк|всько!
обласно! державно] адм!н|страц[! в|д 22 серпня 2о\4 Року Ф 443 <|{ро

утворення обласного антищизовог0 енергетинного плтабу>>:

1. 9творити районний антикризовий енергетинний плтаб.

2.3атверАити персональний
енергети.1ноп) 1]]табу (лолаетьоя).

склад раионнок) антикризовоп)

3.8изнанити, що ооновними завданн'{ми та функц|ями районног0
антикризового енергетттнного тштабу с:

3.1. [|1дготовка пропозиш!й шоло:
плану А!й районно! Аержавно! адм|н1страц1| в }ъ{овах обме:кення

постачанн'[ енергонос!!ъ на територ1то 9кра1ни з метото стаб1льного

проходхення в 9угу!вському район| опалтовального сезону та забезпечення

н{1''1ежного газопостачання населення' п|дшриемств, установ та орган|зац!й

району;
розпод|лу та перерозпод1лу обсяг|в природног0 газу для

газопостачальних, газорозпод!льних, газотанспощних | газодобувних
п1дприемств т{уц!вськото району для пощеб бтоджетних установ та
орган!заш!й. те|1логенеру}очих та г:вопостачаш1ьних орган1заш!й. промислових
спотсивач|в та 1нпл:л< суб'екг[в господар!овання.

3.2.3д|йснення у ме)ках повноважень анал|9 стану дотриман1{'1

газопоотачальними, газорозпод1льними' газоц)анспоР!ними | газодобувними
п|дприемствами району затверджених обсяЁв природного газу д]|я пощеб
б:одхетних установ та орган!зац[й, теппогенерук)чих та теплопостача!|ьних
орган1зац[й, промиспових споживач1в та 1нп.тих суб'екг|в господар1овання' за

результатами чого надавати до районно| дерх<авно| адм|н1отрац|| до 15 числа
м|сяця, насцпного за зв|тним пер!одом, узагальнену |нформац!го та за
наявност1 _ в!дпов!дн| пропозиц!| та рекомендац[|.

3.3. 3абезпечення д1ево| взасмод|] в межах повнова.)кень з обласним
антикризовим енергетин:+им тштабом.



4. Ёадати гопов| районного антикризовог0 тптабу право за'гг{ати до

роботи спец|ал1ст!в п1дприемств' орган|зац1й, установ, а тако}( фах|вц|в | вчених
(за погодхсенням з !х кер|вниками) та одержувати |нформац|то необх|дну для
його роботи.

4. (онтроль за виконанням розпорядх<ення залиплато за ообою.

перший застуцник головц
райоппо1 дерлсавно! адм!н|страц!1 . вАРжв|нов



зАтввРдквно

Ро3поряд)кення голови
районнот дер}(авно! адм! н|сщ:аш1|

/2 //2/?// /у?22х9 // ё' //
-;--------------

цшРсонАльний склдд
районного антпкризового енергетинного плтабу

1. вАРжв!нов перхпий засцпник голови районно| державно|
}0р!й1(остянтиновии адм|н|страц||,головарайонногоантикризовог0

енергетинного тштабу

2. онищвнко нача.'1ьник в1ддф !нфраструкгури районно|
1Фр[й 8асильовин дер:кавно| адм|н|страц[!, секретар

антикризового енергетинного ллтабу

з' БАБ1€ць засцпник голови районно| ради (за згодо:о)
&тон Анатол1йович

4. БуРвй1ко начальник ф[нансового управ.тг|ння районно|
1етяна йикола]вна дерх(!!вно! адм1н!сщац|!

5. волошко начальпик в1дд|пу житлово-кощ.нального
|рина 8асил|вна г0сподарства та буд1вництва районно| '

дерясавно| адм[н1страц1!

6. гвРв3 нач(1льник в1ддйу охорони здоров'я рйонно|
}{аталййикола]вна державно|адм!н|сщац1!

7. гоРоввнко начальник управл|ння економ]чного розвитц
\4арина 8олодимир1вна | торг|вп1 районно| дерхсавно! адм1н|страц||

8. клеР1н| начальник !{уц|вського Р8 (з обслуговування
[арр| 8алер|йович чуц1ъського та |]ечен1зького район|в) [!&18€

!кра!ни в {арк1вськ|й обдаот1 ( за згодого)

9. ковАль!гл( засцпник голови районно| дер)кавнот
8ерон|ка !-еннад11вна алм!н|страц||

10. коРоствльо8 засцпник голови районно| дер;кавно|
БянеславБолодимирович адм|н!сщац!|

11. кулв1]1овА начальник в|дд1лу чльцри 1 цризму районно!
1етянаБолодимир|вна дерхсавно!адм1н!сщац1!



8асиль йиколайович режимно-секретно! роботи та взаемод|т з
правоохоронними органами атларац районно!
дер>кавно! адм1н1страц|!

13 л1тв1нов нач.!льник 9уц|всько| ф1л1! 11А1 <<)(арк1вгаз>>

Б[тал|й8олодимировин (зазгодото)

|4. лисянськш; нача''1ьник ущавл|ння праш| та соц!ального
0лександр€ерг1йовин захисц населен!{я районнот дер:кавно!

' адм|н|страц1|

15.лоБошнко нанальник9уц'лвсько'0управ]11ння,{ерхсавно1
€ерг|й 8асильович казначейсько! слуя<би !кра1ни в {арк|вськ1й

област| (за згодо:о)

16..'1'п(ович-звсРсвА нач;ш]ьник в|дц|.ту осв|ти районно| дер)кавнот
(вген!яФлексанлр!вна адм!н;стац|т

17. мвд{н1ш'в зав1дувая сектору цив|льного захисц районно!
Болодимир8|кгоровин державно!адм|н|страц1!

!8. РяБ|н!ги .зав!Ауван сектору у справах молол! та спорц
1ннамикопа!ъна районно|дертсавно!адм|н1страц1?

12. лввчвнко

3асцпнпк кер1вника апарату'
цачальццк оргап1зац|йного
в|дл!лу апарат районно|
дерясавно[ адм!н!страц|!

они|]]онко 62 706

2

зав1дуван секгору оборонно!, мобй|зац1йно!,

/7

-]/ ---
" / н.п. штРиФАновА


