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[1ро створення робо.го! групи з
питапь формуванця' ведення та
викорцстання районного страхового
фонду до:9мептац1!.

(ер1тонись статтями 6,25 3акону 9кра!ни <|[ро м|сшев1 лержавн!
адм|н|сщац!}, на виконання 3акону !кра!ни (про сщахов}й фонд дотсртеттгац!|
!ща!ню> (з| зм1нами та доповненн'1ми), <||оло:кення про порядок формування'
ведення та використан|{'| обласног0 фег!онального) сщахового фонАу
дочттентац1!Б, затвердженог0 поотаново|о 1&61нец \{!н1сщ|в 9ща!ни
вй 13.03.2002 ]хгр 320, та з метото реал|зац|| державно! пол|тики у сфер| створення
та ф1нкп[онуванття сщахового фотшу доцълентац!| 9уч!вського рйону:

1. €творити роботу щуту з гтитань форм1ъан1]'{, веден}'1 та використанн'{

районного страхового фогшу локуиенташ!|.
2. 3атвердгти ск;гад робоно| щупи з питань форптування, ведення та

використання районног0 страховок) фонлу докриентац1| (додаетьоя).
3' 3атзердити |{олот<енття про робону щугу з тп.тань форпцъання, ведетптя

та використання районного ощахового фонду дочметлтац|| (додасться).
4. €ектору цив[льного захисц районно| дерхсавно! адм|н|сщац1!

(}[уяников \4.€.) зд1йсн:овати орган1зац|йне, методичне забезпенення роботи
робоно! щупи з |]итань форп9ъання, веден1л;{ та використан!{'1 рйоттното
стр!}ховог0 фонду дочълеглтац1]. 8становтгги контроль за виконантлям ]1

протокольних р!тпень.
5. }Фординац|то роб|т по створенн|о райоттного отрахового фонду

доцтлеттгац|!, згйно |з 3агальним перел1ком п1дприсмств, установ та
орган|зац1й, докщтентац|| на продукц|то, об'екг|в систем хиттезабезпечення |

транопощних зв'язк1в, об'екг|в буА1внит]тва, арх|текцрно| та культурно|
спадщини' як| п|дттягатоть закладанн!о до рег|онального сраховото фондг
документац[| по 9уц!вському району затвердкеног0 розпоряджен|'{м голови

рйоттно! дерхсавно| адм|н1срац1? вА 23.\| '2010 1'[о 996, поютасти за на|ц)ямками

роботи на ощукцрн! п!дроздйи районно! державно| адм1йсрап1|.
6. 8изнати такими' що втратили тинн|сть, розпорялження голови районно!

дер>кавно| адм1н1сщац!! в1д'08.12.2005 3\! 751 <|1ро заходи щодо формува.тттля,
веден}!'1 та використання районного страховог0 фонду дочълентац|!>,
в|д 20.07 '2010 !:[я 643 <|{ро внесен|{'! зм|н до розпорядження голови
раферт<адм|н|страц!| в1д 08.12.2005 лъ 751 <|1ро заходи щодо формувангтя,
веденн'1 та використання районного страхового фонду дочментац|!>,
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в|д 17.09.2012 1тгэ 806 <||ро внесенн'{ зм|н до окладу ро6оно! щупи з питань
формування, ведення та використанн'{ районного страховог0 фонду
доч+тентац|}>, ь1д 04.04.2014 }тгэ 138 <|1ро внесення зм|н до розпорядх<ення
голови районно| державно| адм1н!страц1! в!д 08.12.2005 ].|р 751>.

7. 1(онтроль за виконан}'{м розпорядження пок.]1асти на пеР1цого
засц/пника голови районнот державно| адм1н!страш|! 8арже!нова 1Ф.(.

-€.о. 

коРол[ок



зАтввРджвно

Розпорядження голови районно!

положшшнн'|
про робону групу з питань форплувашня' ведецня та використацця

райопного страхового фонду доцт!ецтац!!

1. Робоча фупа з питань формувант:я, ведент'{ та використ:|н}{'1 райог!ного
сц)аховог0 фонду документац|| (лал1 _ робона щупа) е пост|йно д|лоним органом,
ятстй 1творгоеться !{уц'лвськоло районно!о державно|о адм!н1страц|сто.

2. Робоча щупа у сво!й д!яльност| керуеться законами 9кра!ни, акта*ли
1&б|нету й|н1сщ!в !кра1ни, розпоряд)кен!бтми гол1в обласно] та районно]
державних адм|н1страц|й' р|п]еннями ,{ерэкавно!, обласно1, рйоннот ком1с|й з
питань техногенно-еколог!чно] безпеки та надзвичайних ситуац|й, цим
|{оло:кенн ям .

3. Фсновними завданнями робоно1 щупи с:
координат]|я д!яльност1 отру1(урних п[дрозд|л|в рйоннот дерх<авно|

адм1н|ощац|!, п1дприемств, уст!1нов та орган1зац|й (незалежно в|д форми
власност!) щодо реал|зац|! дерх<авно| поп1тики у срахового фонду дочментац!|;

визначення потенц|йно небезпечн| об'екги, об'скти оистем
життезабезпечення населен1б{ [ щанспощних зв'язк|в, об'екти буд1вництва та
кульцрно! спадщини на розта:пован1й територ|| району лоьушетттац|я на яЁ
п|длягае закттаденн|о до сщахового фонду документац|?;

надання консультативно! та методичнот допомоги постач:!пьникам
док}'п{ент1в;

проведен}б1 анал1зу ходу виконання роботи з м1кроф1льм1ъанття

докушентац1| |{|вденттим рег!ональним центром стр:1хового фонду дочментац|! в
зазначен1 терм1ни;

надання пропозиц1и голов1 дер)|авно1надання пропозиц1и голов1 раионно! дер)|авно1 адм1н1сщац11 щодо
визначенн'{ обсяц ф1нансування роб1т з формування, ведення та використання
сщаховок) фонду дочътеттгац1! з бтод>кетних котпт!в, за рачгнок в,тасних котлт|в
п!дтщиемств' установ, орган|зац|й (незале>кно в1д форм власност|) та з |нлдих

д>керел, передбанених законодавством.
4. Робону щ1тгу о.тол!ое голова, який мае одного зарт}.пника.
[оловоло робоно! щупи призначаеться пертпий заступник голови районно!

дер>кавно! адм1н!страц||, в[дпов]дно до розпод1лу функц|ональних повнова)кень.
|!осадовий склад робочот групи затверд)кусться голово!о районно|

дер>кавно! адм[н[сщац|!.
5. [олова робоно! щупи:
веде зас|дантля робоно| щупи;



визначас з член!в робочот групи в|дпов|дальних за проведення ро6!т з
питань отворен}!'{ страхового фонду докриентац!| рйону за визначеними
н€ш|рямками в частин1 1х повноважень:

орган|зуе робоц з розроблення районно! ||рощами створен}{'1 сщаховог0

фонду документац|! та забезпенуе 1| винесення на розгляд сес!! районно| ради
для затвердження.

6. Фсновното орган1зац1йното формото роботи робоно| щупи с зас|дання,
яЁ проводяться зг!дно з планом 1{ роботи, а також у раз| необх1дност|, але не

р1д1це одного разу на р1к.
3ас[дання роб6но! щупи вв:)каеться правомохним' якщо на ньому

присщн| б|льлп як половина !1 складу.
3ас1данття робоно! щупи веде голова, а у раз1 його в|дсутност| _

засцпник !0лови.
Р|п:ення робоно| щупи приймаеться в|дщитим голосуванням 1 вважасться

схваленим' якщо за нього проголосувало б|льлп як половина присщн1х на
зас[данн| .тлен|в ком!с1!.

9 раз| р|вного розпод1лу голос!в вир1п.гальвим € голос гопов}'к)чок) на
зас1данн|.

Р[:пення робоно| щупи ф1ксуготься у тщотокол! зас]дання' який
п1дписуеться голову}очим на зас|данн|, сек?етарем робово| щупи та
затверд)кук)ться г0ловото районно| державно! адм!н1страц1!.

Р!плення робоно| щупи с обов'язковими до виконан|{'1 вс!ма сщукурними
п1дрозд1лами раионно1 дер)кавно1 адм1н1отрацп.

7. Робочим органом робоно] щу'", що зд|йстттос 11 орган[зац|йне,
!нформац!йне та методичне забезпечення. с сектор шив!льного захисц районно|
державно1 адм1н1страц11.

8. 1|пени робоно| щупи за напрямками в частин| ь повновая(ень
зд1йстпототь координат{1то та контроль роб!т по створеннто рйонноп) сщаховог0

фонду дощътеттгац|] зйдно !з затвердженим 3агальним перел1ком п1дприемств,

уст:1нов та орган1зац!й, дочметттац[] на продукц1то, об'скт|в систем
эктдттсзабезпечеттня | щанспортних зв'язЁв, об'скг|в буд1вництва, арх|тет<трно|
та цльтурнот спадшини, як| п!дляга:оть зак.,1аданн}о ло рег|онального

щ
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1' |.|о. ковтун

срахового фонду документац!| по 9уц!вському району

(ер|впик апарату районно!
дерясавно! адм!н|страц!1

лу{ников 2 44 98



зАтввРджвно

Розпорядх<ення голови районно!
дерэкавно| адм|н|с1рац!|
,' си/'? а2?, /2/4 !'|9/р

склАд
робочо! групп з пптапь формуван||я' веденпя та вцкористання

райопного страховог0 фонду доц,тиентац!т

вАРжвнов
[0р1й 1{остянтиновин

лучников
\4икола €ерЁйовин

мвди1{[{вв
8олодимир 8[т<торовия

Альо1]]инА
€в|тлана €ерг1!вна

володько
1рина 8асил!вна

гвРвз
Ё{атал1я йикола]вна

кудв1цовА
1етяна 8 олодимщ:1вна

.'1,п(ович-3всРсвА
€вген|я Флександр[вна

они]]щнко
10р1й 8асильовин

сАв]новА
Флена 0лександр|вна

стАРусьов
|1етро ,т1еон|довин

[(ер|впик апарату райопно1
дертсавно| адм!н|страц|1

\узников 244 98

пертпий засцпник голови районнот дертсавно!
адм!н|страц|!, голова робочот групи

зав|дуван сектору цив!льного захисц районно!
державно1 адм|н|сщац1т, засцпник голови
робочот групи

старший 1нспекгор секгоРу шив!льного захисц
районнот дерх(авнот адм;н1отрац1т, сечетар
робочо| щупи

начальник в|лл!лу економ!нного розвитч !

торг[в:л! районно| державнот адм;н!страц1т

нач!ш{ьник в1дд1лу житлово-комунального
юсподарства та бул!вництва рйонно| державно?
адм1н|страц1!

нач:1пьник в|дд|лу охорони здоров'я районно]
дер>кавно! адм|н|сщац1!

нач?1льник в|ддиу цльцри 1цризму райог{нот
державнот адм1н|страц|т

нач(шьник в!лл!лу осв!ти районнот державнот
адм|н!отрац[!

нач.шьник в!дд!лу |нфрастру:сцри районно|
дерхавно| адм[н1страц!т

нана,тъник арх!вного в[дд1лу районно| лертсавно|
адм!н|страц!!

зав|дуван сектору м|стобщрангш ; арх;текцРи
р:1ионно1 державно1 адм1н1страц11' головнии
арх!текгор району

| т.кл. ковтун


