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кл N4, янкА- Б узькА рАионI{А дЕржАв нА АдмIнI с трАlIIя
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Бiдповiliнtl до Кодексу цивiльного захисту, розпорядженI{я i-oJit_llll,i

_,.biBcbKol' обласноi державноi адмiнiстрацiТ вiд 09.08.2018 }979910/5-i8 Та З

п{етою забезпечення в зимовий перiод 201820|9 року безперебiйного рухУ

i, ,.l'яз;,l]1i . ]з сii-lllliлlми снiгопадами:

i, i,.cpiBttitKaпr пiдпрись,tств, ycTarloB, органiзацiй та liapt'яiHKa-i:jl:;1,1,:il,i

1llliLoHiriй фiлiТ Львiвського обласного центру зайнятостi:
i,l. ЩО 1 ;ковтнЯ 2018 року забезпе.iити пiдгот,овку проведенiirl

_;,,1-91_,'';ццIенIJя залiзни.iних станцiй у зltмовий перiод201,8120\9 рокУ.
.:. ,li.;i;; ilварir-tного очищення залiзничних станцiй та вуз.lliв вltцiilятl,l

, . j].,,-_ill) .,iлЫtiстЪ -пюдей, автомаШин i механiзмiв, згiднО З ДОДаТКОlчl.

], l.-liддii;rУ iнфрастРуктури та житлово-комунi]^пьного гocпOrlai)tj,l-ij|i

1.1аiiогrгrоТ дерrtrtвноТ адмiнiстрацiI (О.Савка) спiльно з сектором з Itи,l"|l}jt,

цi.ttзiльttого захисТу районноi державноТ адмiнiстрацii (О.Хаба) та ВГJ <(KitNt'litll:a-

],.,,зьк;,i дtlст;tнuiя колiТ> регiонашьноТ фiлii <Львiвська запiзrrиrдя> ]l,ц,!,

,,;1l;,.iIC, ,r :jii-ri],jl,ii.lця)) (Б.Кiнrдак) здiйсгlювати контролЬ Ia }]ж!iв.Зтрt зti>;i;ililЗ

i, , i(] с!},*_):]LI,:lсiI._]гr; снiгоочишеннrI заIliзничних cTaHTtil,i }' зt,lмоtзl,ti-t lil-:.lr.;,,li

-,. i El]u ]9 j)ol(y.
_l. lJлtзнатtt l,ilким, що .

.,liepiI(iltiHoT адмiiriстрацiТ вiд
втратил0 чиннiсть розпорядження гоJIOви районнgi
, i 1.09.2017 м5 14102 -08l1r7 <<ГIро снiгоо,Iищення

.;;l,,ii.tгillLItl.tlx станцiй )/ зимовий перiод 20l1 l2a18 року>,
,.,, iiott.lijujtb за виконанням розrrорядження покJiастрl Firi ili)pi{litl-.,

i:i .,i.y,-I]LlI(;l i.oJill}зt.l ;lirйонноТ державноТ адмiнiстрацiТ A.C.BalllTciBcbKoГcl,
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f{одаток
до розпорядження голови
райдержадмiнiстрацii
вiд J{ [tftГt i,.l' \ct/ l.гtt ц"-'---т--- оГ-1 iiм [)d./г"1 -0J,,/,{

Кiлькiсть робiтникiв та транспортних засобiв для проведення
снiгоочищення дистанцii колii по Кам'янка-Бузькому району
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