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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АД4IНIСТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"7 м.Кам'янка-Бузька *, /.{/u.Z-о у /./9

Про сmворення робочо'i zрупu
з провеdення обсmенсень
зOхuснltх споруd цuвiльноzо
захuсmу Кам'янка-Бузько?о
району на об'екmах
depctcaBHoi mа KorиyHшlbHot
власносml

Вiдповiдно до пункту 2 cTaTTi 27, пункry 9 cTaTTi 39 Закону УкраТни
uПро мiсцевi державнi адмiнiстрацiT>>, наказу ,ЩержавноТ служби Украiни з
надзвичайних ситуацiй вiд 10.12.2018 Ns 718 пПро проведення перевiрок>,
нак€}зу МВС УкраiЪи вiд 09.07.2018 J\b 579 пПро затвердження Вимог з питаFtъ
використання та облiку захисних споруд цивiльного захисту), розглянувши
лист Кам'янка-Бузького районного вiддiлу ГУ ДСНС УкраiЪи в Львiвськiй
областi вiд |9.t2.2018 М |8111706, та з метою належного утримання та
експлуатацii фонду захисних споруд у cTaHi, що дозволяс привести ix у
готовнiсть до використанIuI за призначеннrIм у визначенi законодавствсм
термiни:

Створити робочу групу з проведеннrI обстежень захисних споруд1.

цивiлъного захисту Кам'янка-Бузького району на об'ектах державноi .да
комунаJIьноi власностi та затвердити iT склад згiдно з додЙком.

2. Робочiй групi до 20 TpaBHrI 2019 року провести обстеження
захисних споруд цивiльного захисту та скласти вiдповiднi акти.

З. Контролъ за виконаншIм розпорядженнrI покласти на першого
заступника гол адмiнi цii А.С. Вашкiвського.
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Голова B.I. Кирилlr"i



{одаток
до. розпорядження голови
р.айдертадмiнi страцi iВiд аЗ cl'c-:oiiffi*, /

ВАШКIВСЪКИЙ
Аrдрiй Станiславович

ромАнюк
Володимир Андрiйович

хАБА
Олег Володимирович

. Члени робочо[ групи:

ковАлIв
Василь Ярославович

полIшко
АОДРiй Володимирович

чАБАн
rBaH Андрiйович

Перший заступник голови
А.С. Вашкiвський

РОбОЧоi групи з проведепня об, 
СКЛАД

Ка м'я нкч-Бу;. ;;;;;Ъ;'**"НЪ 
З ахиснi

У На об' е-"";; ffiJ."JJ,HiXffi ]i: ;Н " "'власностi

пе5,ший заступник голови
Райдержадмiнiстрацii; 

"олова робочоi групи 
;

головний iнспектор Кам'янка-Бузъкого РВГУ ДСНС у Лъвiвсi;Щ;;r.u.rrr.,"п
голови робочоi Iрупи (.u..одЬо);

::_:]aУВаЧ ::КТору з питанъ цивiлъногозахисту райдержадмiнiстр"й 
. ;;;роOочоi групи

провiдний Фахiвецъ Кам'янка-Бузъкого РВГУ ДСНС у Львiвсъ-Й;а;;;ri (ru ,"одо.);
головний iнспектор Кам'янка-Бузъкого РВГУ ДСНС у ЛъвiвЙ"Й ;;;;ri(за згодою); t

в.о. нач€шъника вiддiлу мiстобудування та
З:]::1Ури раЙдержадмiнi страцii, головн огоархlтектора району


