УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
від 30.01.2012 року № 21
Про створення
оперативної групи
1. На період значного похолодання з 28 січня по 12 лютого 2012 року
утворити при райдержадміністрації оперативну групу для вирішення
антикризових
заходів в господарському комплексі та забезпечення
безперебійної роботи об’єктів життєдіяльності населення району, на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 27.01.2012 року № 21 «Про
створення оперативної групи» та затвердити персональний склад:
Мельник
- перший
заступник
голови
Григорій Васильович
райдержадміністрації, керівник
групи
Близнюченко
Валерій Павлович

-

керуючий справами районної
ради, заступник керівника групи
(за згодою)

Рудовол
Руслана Василівна

-

начальника відділу житловокомунального господарства та
енергозбереження
управління
економіки райдержадміністрації,
секретар групи

Члени оперативної групи:
Бовсуновський
Юрій Володимирович

-

начальник Олевського РВ УМВС
України в Житомирській області
(за згодою)

Венгловський
Володимир Гвидонович

-

районний військовий комісар
(за згодою)

Гришенчук
Володимир Федорович

-

начальник районного сектора
управління Держтехногенбезпеки
в Житомирській області
(за згодою)

Ліньов
В’ячеслав Андрійович

-

в.о.
начальника
Олевської
газодільниці
Коростенського
УЕГГ (за згодою)

Ніколайчук
Віктор Петрович

-

в.о.
начальника
відділу
регіонального
розвитку,
містобудування та архітектури
райдержадміністрації

Нікітіна
Вікторія Сергіївна

-

головний
спеціаліст
сектору
зв’язків із ЗМІ та громадськістю
апарату райдержадміністрації

Повар
Валерій Павлович

-

начальник
філії
«Олевський
райавтодор (за згодою)

Садовий
Михайло Іванович

-

головний
лікар
Олевської
центральної районної лікарні

Стужук
Віктор Михайлович

-

начальник РВ УМНС України в
Житомирській області (за згодою)

Ушко
Володимир Іванович

-

начальник відділу з питань
надзвичайних
ситуацій
райдержадміністрації

Шахрай
Валерій Володимирович

-

директор Олевського району
електричних мереж (за згодою)

2. Оперативній групі постійно аналізувати стан справ в галузях
господарського комплексу, роботу об’єктів життєдіяльності населення району
та оперативно вирішувати питання ліквідації наслідків аварій та інших
техногенних ситуацій.
3. Затвердити графік
працівників, що додається.

цілодобового

чергування

відповідальних

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови райдержадміністрації Мельника Г.В.

Голова районної
державної адміністрації

А.В. Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 30.01.2012 року № 21
ГРАФІК
цілодобового чергування
на період з 30 січня по 12 лютого 2012 року
30 січня

Мельник Г.В.

31 січня

Павлюк С.О.

1 лютого

Близнюченко В.П.

2 лютого

Трохоненко О.А.

3 лютого

Ковальчук О.С.

4 лютого

Мельник Г.В.

5 лютого

Павлюк С.О.

6 лютого

Близнюченко В.П.

7 лютого

Трохоненко О.А.

8 лютого

Ковальчук О.С.

9 лютого

Мельник Г.В.

10 лютого

Павлюк С.О.

11 лютого

Близнюченко В.П.

12 лютого

Трохоненко О.А.

Керівник апа
рату
райдержадміністрації

С.О.Павлюк

