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З МеТОЮ перевiрки рiвня готовностi до дiй за призначенням
ТеРитОрiалъноТ та мiсцевих систем централiзованого оповiщення цивiльного
захисту, на виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.а9.2а17
Jф733 uПро Затвердження Полох<енrrя про органiзацiю оповiщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичаЙних ситуацiЙ та зв'язку у сферi
цивiльного захисту) та враховуючи розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноТ
державноТ адмiнiстрацii чiд 11 лютого 20]19 року J\b 8З/0/5-19 кПро
ЗаТВердження Плану основних заходiв цивiльного захисту ЛьвiвськоТ областi на
20|9 piк>, розпорядження голови Львiвськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ
ВiД 18.03.2019 J\b |961015-|9 <Щодо проведення комплексноТ перевiрки
технiчного стану системи централiзованого оповiщення цивiльног0 захисту
областi>>, розпорядження головй Кам'янка-Бузькоi районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ вiд 22.02.20119 Jф55i02-08/19 <Про затвердження Плану основних
заходiв цивiльного захисту Кам'янка-Бузького району ЛьвiвськоТ областi на
2019 рiю> :

1. Створити комiсiю для проведення комплексноТ перевiрки технiчЁёго
стану мiсцевоТ системи централiзованого огtовiщення цивiльного захисту та
затвердити Ti склад згiдно з додатком.

2. KoMiciT провести 2а березня 2019 року
технiчного стану мiсцевоТ системи оповiщення в
короткочасним вкJIюченн'Iм електросирен.

Особливу увагу звернути на:
- наявнiсть, технiчну справнiсть, закрiплення за вiдгrовiда-пьними особами

апаратури оповiщення та електросирен;
- виконання регламентнptх робiт на апаратурi оповiшення та заходiв

з попередження несанкцiонованого запуску систем оповiщення;
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- пiДГоТовку чергових: Кам'янка-Бузького ВП Головного управлiння
Нацiона-гrьноi полiцiI у Лъвiвськiй областi, Кам'янка-БузькоТ СЛЩ JФ 1 ГIАТ
<<Укртелеком> та Кам'янка-БузькоТ РШ;

- вiдповiднiсть лок€шьних (об'сктових) систем оповiщення вимогам
чинних нормативних aKTiB.

3. Завiдувачу сектору з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ
(О. Хаба) пiдсумки роботи KoMicii оформити актами та до 05 квiтня 2а19 рOку
Йадiслати до департаменту з питань цивiльного захисту ЛьвiвськоТ
облдержадмi н iстрацiТ.

4. Головному редактору газети <<Хtиття i Слово> (I. Поломаний) провести
iнформування населення Кам'янка-Бузького району через засоби масовоТ
iнформацiТ про проведення навчального оповiщення сигнаJlами цивiльного
захисту з увiмкненням електросирен.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника голови С. Вашкiвського.

Голова B.I" Кирилллч
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склАд
- KoMicii для проведення комплексноi перевiрки технiчного стану

територiальноТ системи централiзованого оповiщення цивiльного захисry

олег хАБА
Голова KoMicii:

Завiдувач сектору з питань цивiльного захисту
райдержадмiнiстрацii

Члени KoMicii:

Провiдний фахiвець Кам'янка-Бузького РВ ГУ
ЛСНС УкраiЪи у Львiвськiй областi
(за згодою)

Електромеханiк СЛД Ng l ПАТ <Укртелеком> (за
згодЬю)

Василь коВАЛIВ

Ольга MIU]YK

IОрiй KIT

А.С" Вашкiвський

Заступник нач€шIьника Кам'янка-Бузьког0 ВП ГУ
НП у Львiвськiй областi (за згодою)

Перший засryпник голови / / 
^рчйд"р*адмiнiстрацiТ -1 МV


