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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА" ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

розпоряд}ItЕння

Z3,r".сrdrП Z* Д" l Zl*2- кам,янка-Бузька

II{о dо провеdення колrпJлексноi перевiркu
mехнiчноzо сmану с uсmеIп u ценmр аJлiзо в aHozo
оповitцення цuвiльноzо заХuсmу ршйоts

На виконання розпоряджень .oiro"" ЛьвiвськоТ обласноТ державноi
адмiнiстрацii вiд 29 грудня 20Iб року j\b 10941015-16 <Про затвердження
ГIлану основних заходiв цивiльного за}исту ЛьвiвськоТ областi на 20l7 piK>

та вiд 10 жовтня 2aI7 року Ns 9421015-17 (Щодо проведення Ёоr.rrr.*."оТ
перевiрки технiчного стану"системи це_нтралiзованого оповiщення цивiльног0
захисту областi>>, розпорядженнrI}голо"" Кам'янка-БузъкоТ районноТ
державноТ адмiнiстрацii вiд 13 сiчня 2aI7 року J& 16 "Про затвердженнrI
Плану основних заходiв цивiльного захисту Кам'янка-Бузького району
ЛьвiвськоТ областi на 2017 piK", з метою перевiрки рiвня готовностi до дiй за
призначенням мiсцевоi системи централiзованого оповiщення цивiльного
захисту:

'ь
1. Створити комiсiю для проведеннrI комплексноi перевiрки технiчного

стану мiсцевоi системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту та
затвердити iT склад згiдно з додатком.

2. KoMiciT провести 18 жовтIш 201'7 року комплексну перевiрку
технiчного стану мiсцевоi системи оповiщення в районi з практичним
короткочасним вкJIюченням електросирRн.

Особливу увагу звернути на:
наявнiсть, технiчну справнiiть, закрiплення за вiдповiдальними

особами апаратури оповiщення та електросирен;
- виконання регламентних робiт на апаратурi оповiщення та заходiв

з попередження несанкцiонованого запуску систем оповiщення;
- мох{ливiсть iнформування населення про загрозу та виникнення

надзвичайних ситуацiй мiсцевою телер}дiомовною органiзацiсю ;

- пiдготовку чергових: Кам'янкq-Бузъкого ВП Головного управлiння
Нацiона_пьноi полiцii у Львiвськiй областi, Кам'янка-БузькоТ СЛД }lЪ 1 та

}l9

Кам'янка-БузькоТ РДА.
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- вiдповiднiсть локальних (об'ектових) систем оповiщення вимогам

чинних нормативних aKTiB Ь

з. ЗавiдувачУ секторУ i ,r"ru,n" цивiльного захисту

райдержадмiнiстрацii (о.хаба) пiдсумки роботи koMicii оформити актами та

до 31 iо"r"" zoiT року надiслати в дешартамент з питань цивiлъного захисту

облдержадмiнiстрацiТ.

4. Головному редактору газетиL <<Життя i Слово> (I.Поломаний)

провести iнформування населення кй'янка-Бузъкого району через засоби

' йсовоi iнфрмачiТ про проведення'навч€lJIъного оповiщення сигнЕLпами

цивiлънОго захисТу з yBiMKHeHHrIM електросирен,

5. Контролъ за виконанням дього розпорядження покласти на

заступника голови Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацii Мазяра М,Т,

Гоlrо B.I. Кирилич
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Щодаток
до розпорядження голови
Кам'янка-БузькоТ районнtэТ

райдержадмiнiстрацiТ

Члени цомiсii:

Василь коВАЛIВ

Ольга I\4IIЦУК

Ганна ЗАРIЧНА

, Керiвник апараry

райдержадмiнiстрацiТ

L

державноТ адмj н i страцiТ
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Провiдний фахiвець Кам'янка-Бузького РВ ГУ
ДСНС YKpa'iHg у Львiвськiй областi
(за згодою) 

ь

Електромеханiк СЛД J\Ъ 1 Публiчного
акцiонерного товариства "Укртелеком" (за згодою)

л.п. Височанська

Nч 57Э| /'l j - al , 'э
----------------
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сr{лад
KoMicii Для проведення комплексноТ перевiрки технiчного стану

територiальноТ системи централiзованого оповiщення цивiльного

. олег ХАБА

захисry

, Голова roMicii:
Завiдувач сектору з питань цивiльного захисту


