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, Про сmворення районно'i KoMicii
з ttlловеdення рейdiв на час

поiп*онебiзпечноzо перiоDу у 2018 роцi

]]iдгlовiднО дО ст.ст. 6, з9 Закону УкраТни кПро мiсцевi дерiliавiri

адмiнiстрацii>, на виконання розпорядженнrl гоJlоl]и JIbBiBcbrcoi

облдержадмiнiстрачii вiд 10.04.2018 ]\Ъ 29910/5- l8 <tlpo rliдготовку до

пожежонебезпечного перiоду 20 1 8 рокр>:
1.СтворитирайоннУкомiсiюЗПроВеДеннярейдiвнаЧас

пожежонебезпечного перiоду у 2018 Роцi (надалi районна комiсiя) та

за,гi]ердити ii склад згiдно з додатком,
2. Районнiй KoMicii:
2.| ПровестИ роботУ в частиНi iнфорМуваннЯ населеЕtНя про заборс_lгi1,

доступу до лiсових маси"i" у перiод uисокоi'поже}КНОi Небе11;:i_.!]u ' КЛаСИ,)

та випаJIЮваннЯ сухоi рослинностi на сiлъськогосподарських угlддях,

2,2 вжити заходiв щодо запобiгання виникненню лiсових поже}l(,

tsипаJltованню сухоi рослинностi на 
. 
сiльсъкогосподарських угiд,itях 

,гi1

приl]ягуванню винних до вlдповlдчtпьностl,

2,з що 20.04.2018 розробити графiк проведенr_iя рейдiв на теритоi)il

району. 1 _

2-'4ПроВиконанУроботУiнформУватирайдертtаДМlНlстрацшо
Iтl,о,гижнево вtIродовж пожежонебезпечного перiоду,

]. визнати такими, що втратили чиi_tttiстъ розпорTдженн,t голови

I{ам,янка_Бузькот райдержадri"i"rрuцiт uiд i7,0j,20i8 лъ lз0/02_08/l7 ra вiл

28,07.2017 Jф 42Ll02-08l|7 .

4, Контроль за виконанням ,розtIорядження покласти на першого

Йri"i"rрацii А. С.В ашкiвського,
заступника гол
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Голова
В.I.Кирилич



.Щодаток
до розпорядження голоl]и

районноТ дер;ttавноi'

склАд
районноi KoMiciI з проведення рейдiв на час пожежонебезпечного перiОДУ У

2018 роцi

А. Вашкiвський

А. llо-гljшrtо головний iнспектор Кам'
Украiни у Львiвськiй
KoMicii (за згодою)

яttка-Бузъкого РВ ГУ ДСНС
областi, застуlll,rик гоjlови

о. Хаба
. ]|

завiдувач сектору з питань цивtльНого захисту

райдержадмlнlстрац11, секретар комlс11

Члени KoMiciT

iЗ. JJрошик нач€шьник вiддiлу екологiчriого коllтl)олю земельt{их
pecypciB, за поводження]ч1 з вiдходами та

небезпечними хiмiчними речовинами, старший

державний iнспектор з охорони навколишнього
природного середовища Львiвськоi областi (за

згодою)
представник органу мiсцевсlго СаtчlОвРЯдуваIIFI,I (зе

згодою)

tIредставник Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у
Львiвськiй областi (за згодою)

Перший заступник голови

райдержадмiнiстрачii дW А.С. Вашкiвський
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