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кАм,янкА_БузькА рдйошrд шржАвнА АлднIстрАlця
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Що lо пр о в еdепнп комплексно:i
перевiрка mехнiчноео сmану
с асmеJп Il ценmр аJtiз ов ан оео
о по вttцення цлжiпьrtffaо r*хллсtц,

району

На викоItанЕя розпоряджень голови Львiвськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацii вiд 30 оiчня 2018 року ЛЬ 66/0/5-18 <Про затвердженЕя Гfuаrry
основних за>содiв цивiлъного захисry Ьвiвськоi областi rra 2018 рiю>, вiд 10
жовтня 2018 року Nэ Ю5Зl0l5-18 <Щодо проведення комплексноТ перевiрки
технiчного стану системи центратriзованого оповiщення цивiльного захисry
областi>>, розпорядження Йлови Кам'янка-Бузькоi райдержадмiнiстрацiТ вiд
23.02.2аft М139/02-08/18 <Про затвердження Гtпаrту основних заходiв
цивiльного зтцсту Ка}л'янка-Бузького району Львiвськоi областi на 291S рiю> з
метою перевlрки рlвIIя готовност1 до дlи за призначенням мlсцево1 системи
центра_гliзованого оповiщення ццвiльного з€lхисту :

1. Створити KoMicfuo для проведення комплексноi перевiрки технiчного
стаIIу мiсцевоi системи центра.гliзованого оповiщення цивiльного захисту та
затвердити iT склад згiдrо з додатком.

2. KoMiciT првести 17 жовтня 2018 року комIIJIексну перевiрку технiчgого
стану мlсцево1 системи оповlщеЕЕя в рмон1 з црактичним короткочасним
вкJIюченням елекгрсIфен.

Особливу уваry зверIцrти на:
- наявнiсть, технiчну справнiсть, закрiплення за вiдповiдальними особами

апаратури оповiщення та електросирен;
- виконання регл€лI\dентних робiт на апараryрi оповiщення та заходiв

з попередження несанкцiонованого заtryску систем оповiщення;
- можJIивiсть iнформувати населеншI про загрозу та виникнення

надзвичайних сиryацiй мiсцевою телерадiомовною органiзацiею;
- пiдготовку чергових: Кам'янка-Бузького ВП Головного управлiння

Нацiональноi полiцiТ у Львiвськiй областi, Кам'янка-Бузькоi СЛЩ J\b 1 ПАТ
<<Укртелеком>) та Кам'янка-Бузькоi Р,ЩА;



- вiдповiднiстъ лок{lльних (обlектових) систем оповiщення вимогам

чинних нормативншr aKTiB.

3. Завiдувачу сектору з питань цивiльною захисту райдержадмiнiстрацif
(О. Хаба) пiдсрпки робоiи комiсi1оформити актами та до 05 листопада 2018

ро"у падiслати до департаI\dеЕту з питань цивiльного захисту ЛьвiвсъкоТ

ЪОЙ.р*чдмiнiстрацii.

4. Головному редактору г€вети <<Життя i Слово> (I, Поломаний) провести

iнформуваннrl "u.bn."* 
Кам'янка-Бузького району через засоби MacoBoi

iнформацiТ про проведення навчЕlльного оповiщення сигн€шами цивiльного

захисту з yBiMKHeHHrIM епектросирен.

5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiт вiд 12 жовтня 20|,7 року
Ns575/02_08/17 <ЩодО проведеннrI комплекСноi перевiрки технiчного стану

системИ ценфалiзованогО оповiщення цивiлъного захисту району>>,

6. КонтролЪ за викоНанням розпорядженнrI поюIасти на першого

заступника голови райдержадмiнiстрацii Д. В ашкiвського.

Голова B.I. Кирилич
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,Щодаток
до розпорядження голови

районноi держqвноi адмiнiстрацii
вiд<< Ь> П,юrffmмЯ 2018 року
ж, |7Гlй:Z7тт

склАд
KoMicii для проведення комплексноi перевiрки технiчного стану

територiальноi системи цеIrтралiзованого оповiщення цивiльного захисту

олег хАБА
Голова KoMicii:

Завiдувач сектору з пит€tнь цивiльного захисту
раftдержадмiнiстрацii

Членп Koмicii:

Провiдний фа:кiвець Кам'янка-Бузъкого РВ ГУ
ДСНС Украiни у JЬвiвськiй областi
(за згодою)

Електромеханiк СJЦ ЛЬ 1 IIАТ "Укртелеком" (за
згодою)

Василь коВАлIВ

Олъга МIЩУК

Ганна ЗАРIЧНА Начальник сектору сектору мониторинry Кам'янка-
Бузького ВП ГУ НП у Ьвiвськiй областi (за
згодою)

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацi'i -,j#,P А.с. Вашкiвський


