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Тимчасово виконуючий обов'язки
директора .Щепартаменту

головний спецiмiсr з питань безпеки
працi та мобiл iзацiйноТ роботи

Головний спецiалiст вiддiлу кадрового
та юридичного забезпечення

rй,ry

Ю.Б.Косткlк

О,П.Скорохол

В, М. Мел ьник

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

Про створення оперативного
штабу з координацii дiй пiд час
пропуску льодоходу, повенi
та паводкiв у 2015 роцi

CyMcbKol' обласноТ дер)iавно1на виконання розпорядження голови LyMcbkol оOласноl лер)iаtsнOl
алмiнiстрачii вiд l2.|2,20|4 ЛЪ 5ЗЗ-ОД <Про ocHoBHi напрямки пiдt оrовки i

На

завдання цивiльного захисту Сумськоi областi на 2015 piK>, протокольного

рiшення Ns3 засiдання державноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй 2З.|2.20|4 року
НАКАЗУЮ:

1. Утворити оперативний штаб щодо пiдготовки до безаварiйного
пропуску льодоходу' повенi та паводкiв у 2015 роцi та затвердити його склад,

що додаеться.
2. Оперативному штабу по безаварiйному пропуску льодоходу, повенi та

паводкiв забезпечити своечасне надання оперативноi iнформацii про стан справ,
а також про проведенi заходи разом з комiсiями управлiнь агропром ислового

розвитку районних державних адмiнiстрацiй з питань техногенно-е кол о гi ч н оТ

безпеки та надзвичайних ситуацiй.
З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою,

eZ..,/



ЗАТВЕРДДЕНО:

накЕ}:} директора .Щепартаменту
агропромислового розвитку
облдержадмiнiстрацii

склАд
оперативноrо штабу з коордипацii дiй пiд час пропуску льодоходу,

повенi та паводкiв у 2015 рочi

Коспок
Юрiй Борисович

Турчин
Петро Iванович

Скороход
Олександр Панасович

пiдопригора
Вiталiй Олександрович

Мороз
Олександр Олександрович

Головнпй спецiалiст з охорони
працi та мобiлiзацiйноi роботи

- заступник директора .Щепартаменту -
голова штабу 

.

- засryпник начаJIьника управлiння
органiзацii виробництва
сiльськогосподарськоi продукцii та охорони
працi - засryпник голови штабу

- головний спецiалiст з охорони працi та
мобiлiзацiйноТ роботи, вiддiлу органiзачii
виробничтва сiльськогосподарськоi
продукчii та охорони прачi - секретар штабу

- начмьник вiддiлу органiзацii виробництва
сiльськогосподарськоi пролукчii та охорон и

прачi - члеЬ штабу

- головний спецiалiст вiдлiлу
бухгалтерського облiку та фiнанси-
кредлпного забезпечення - член штабу

О.П.Скорохол


