
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

“12” 11. 2019 року                                   м. Шепетівка                           № 255-2019р 

 

Про утворення міського  оперативного  

штабу з координації дій щодо  

попередження та ліквідації можливих 

 надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий 

 період 2019/2020 року 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, на виконання 

Розпорядження голови Хмельницької державної адміністрації від 25.10.2019 

року №752/2019-р, з метою забезпечення координації дій підприємств, установ 

та організацій, розташованих на території міста, з проведення заходів та 

мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних 

із перебоями у роботі систем життєзабезпечення населення, об’єктів соціальної 

сфери,  інфраструктури, обмеження руху на автомобільних дорогах міста під 

час проходження осінньо-зимового періоду 2019/2020 року: 

1. Утворити міський 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. Управлінню житлово-комунального господарства та з питань 

регулювання земельних відносин (Цвіркун П.І.) в термін до 25.11.2019 року 

відпрацювати необхідну інформаційно-довідкову документацію штабу: 

- перелік аварійних бригад та снігоочисної техніки підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності з номерами телефонів керівників; 

- дані щодо укладання угод на залучення додаткової техніки із зазначенням 

марки техніки та контактних телефонів власників. 

3. При ускладненні обстановки керівнику штабу організувати роботу 

штабу у цілодобовому режимі, забезпечивши оперативний збір інформації та 

аналіз ситуації, своєчасне прийняття рішення та залучення наявної техніки для 

розчистки доріг, надання допомоги автотранспорту, який попадає у снігові 

замети, про що негайно інформувати обласний оперативний штаб через 

кризовий центр облдержадміністрації. 

4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови В.Вихівського. 

 

 

Міський голова                                                         М.Полодюк 
 



 

Додаток  

до розпорядження 

міського голови  

 від  12.11.2019р   №  255-2019р   
 

    

С К Л А Д  

міського  оперативного штабу з координації дій щодо попередження та ліквідації 

можливих надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 

2019/2020 року. 

Вихівський Володимир Броніславович – перший заступник міського голови, керівник 

міського оперативного штабу 

 

Матвійчук Віктор Леонідович – начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС у 

Хмельницькій обл., заступник  керівника міського оперативного штабу (за згодою) 

 

Дмитрук Леонід Миколайович – завідувач сектору  з питань НС та ЦЗН, заступник 

керівника міського оперативного штабу 

 

Горюков Віктор Борисович – спеціаліст першої категорії сектору з питань НС та ЦЗН, 

секретар  міського оперативного штабу 

 

Бігдаш Сергій Ростиславович – начальник СЛД №5 Хмельницької філії ПАТ 

«Укртелеком» (за згодою) 

 

Білас Сергій Григорович – начальник управління праці та соціального захисту 

населення 

 

Васильченко Володимир Анатолієвич – начальник аерологічної станції м.Шепетівка 

(за згодою) 

 

Гринь Олександр Михайлович – начальник управління економічного розвитку 

 

Краковецький Юрій Григорович – начальник Шепетівського відділу Поліції ГУ НП в 

Хмельницькій області (за згодою). 

 

Цвіркун Павло Ігорович – начальник управління житлово – комунального 

господарства та з питань регулювання земельних відносин 

 

Черниш Олександр Миколайович - начальник АТ «Хмельницькобленерго» 

Шепетівський РЕМ (за згодою) 

 

Шайнога Юрій Миколайович – директор КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне 

підприємство» 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                           В.Рачук                                           


