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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА ДДИIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/7Ч ", ' /at% м. Кам'янка-Бузька х" /J//c2 о////*
-'-Про сmворення районноi

KoMicii з провеdення рейdiв на
час поJtсемсо неб ез печноzо
перiоdу у 2017 роцi

вiдповiдно до ст.ст. 6, з9 Закону Укратни uпро мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>, листа ЛьвiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрфiт вiд 02.03 .2о|7
J\b 5/33-13701012-|716-27 оПрО посилення роботи з питань пожежноi безпеки>,
на викоНаннЯ п. 1 проТоколУ засiдання районноi KoMiciT з питань тЕЁ та НС вiд
14.0З-2017 J\Ъ 3 кПро посилення протипожежного захисry об'ектiв, населених
гiунктiв, лiсiв, торфовиrц та сiльгоспугiдь у весняно-лiтнiй шожежонебезпечний
перiод 2017 року та готовностi до реаryвання у разi виникнення пожеж i
надзвичайниХ ситуацiЙ на них)), з метоЮ недопущеннrI сп€UIювання сухоТ
рослинностi та твердих побутових вiдходiв:

1. Створити раионну комiсiю з
по}кежонебезпечного перiоду у 2017
затвердити if склад згiдно з додатком.

2. Районнiй KoMiciT:

Що 22 березня 20|7 року розробити графiк проведення рейдiв.
Про виконану роботу iнформувати райдержадмiнiстрацiю щотижнево
впродовж пожежонебезпечного перiоду.

иконанням розпорядження покласти на першого
iнiстрацii А. Вашкiвського.

I.| r

,} .

t1 ,
l-

}'l
!

проведення рейдiв на час
роцi (надалi - районна комiсiя), та

2.1.
2.2.

3.к
заступни
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Голо B.I. Кирилич
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районноТ KoMicii з проведення рейдiв на

провiдний спецiа_пiст

цивiльного захисту
секретар KoMiciT.

Члени KoMiciT

,Щодаток
до розпорядження голови

районноТ державноi адмiнiстрацiТ
20t7 року

сектору з . питань

райдержадмiнiстрацiТ,
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А. Полiшrко

М. Нетлюх

В. Ярошик

Керiвник апарату
райдержадмiнiстрацii

час пожежонебезпечного перiоду у 20|1 роцi

перший заступник голови райдержадмiнiстрацii,
голова KoMiciT;

головний iнспектор Кам'янка-Бузьrqрго РВ ГУ ДСНС
УкраiЪи у Львiвськiй областi, заступник голови

KoMiciT (за згодою); tt
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начаJIьник вiддiлу екологiчного контролю земельних
pecypciB, за поводженнJIм з вiдходами та
небезпечними хiмiчними речовинами, старший
державний iнспектор з охорони IIавколишнього
природного середовища Львiвськоi областi (за '
згодою);

кореспондент-вiдеооператор Кам'янка-БузькоТ

районноi газети "Життя i Слово" (за згодою).

представник Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii
ГУНП у Львiвськiй областi (за згодою);
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С. Сушко

lф любов Височанська
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