
;:,li

yKPAIHA

])

' 
KANiI ]яtкА -Бузъ кА рАЙо}tн А l]ЕржАв нА Алъ4 r}-iI,[].жA ljtя,,

розп
ot i &r' ммл- X"0l9Puy -,_!4рц_реlj!

{Е 7зtэ tmвор ення рч йottHoi| Ko"цicii
,з провеdеtttlя рейdiв lsct час
пон{|еJконебезпечtt{}zо перiоdу в 20l9 роцi

Вiдповiдно до ст. 6, 2|, 4| Закону УкраТrrлт <<Прi: bcic:цe*i лсirжавlзi
адмirriстрацii>, на виконання рсзпорядiкеFлi+я голФt]I,l jir"вilзс;,цiзТ

облдержадмiнiстрацiТ вiд 27.02,2ai9 jYg iЗ 1/tiiS-!-q <<l }ро л-ti,ll,t},t,{эi;il,, ,]ti}

пожежонебезпечного перiоду 20 1 9 poKv>>:

1. Створити районtlу ltомiсiю з IIроведенлiя реti;цiв Fia I-1ai

поiке}кOнебе,зпечнсlгt-l перiолу- в 20|9 роui (надшi районгtа к*rозiсiя), га

затверди,t,и iT склiа;д згiltно з додатком.

2. Районнiй KoMiciT:

2,1. Провес,ги роботу в частllнi iнформуван}{я населенtIя про забсrрону

доступу до лiсовlлх масивiв зz яrepio/{ висOкOТ пожежноТ небезгtеки (l\,'-V K:racl,i)

та вt{палюi]ання сухоТ рослиt{Ilос-гi на сiльськоl-осflOдарськI.tх угiд;цяк.

2.2. Вжлrти заходiв щодо :запобiгання. в}лilикне}{нЕо лir:rэ;зl.тх !]oжLiЖi"

випалюванню сухоТ рослинностi на сi.liьськqrгсспOдi]рijьt(тt]t 1,ti i,'titx гi:l

притягуванню винних до вiдповiда:lьt-lостi,

_ 2.З, ffо 20.04,20l9 розробl.rти графiк Irров*дL,}{ня рейдiв \1а ,гсрlrt"rтр!л

раиону.
втратилоЗ. Влrзнати такими, що втратило чиннiсть, розпорядження

Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiстрацii вiд I2.0 4 .20 |8 Ns 225 /02 - 0 8l 1 8.

.tr. Контрол конанням розпорядження покластр1 на
:iастчпника ( лержавноТ адмiнiстрацii А. Вашкiвськог0.
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Го;rова B.I" Кирилич



/{одатоrt
до розпорядженFrя I,оловLl
Кам' янка-БузькоТ районноТ
дерiкавн оТ а цмiн i cTpar,riT

вiд кЁ{> l, LцILц:L2OI9 р.
Jýo зiltlлil9

скллд
районноТ KoMicii з проведення рейдiв на час пожежонебезпечного перiолу у

2019 роцi

r"тffi;жd;;i,о"" АЙ,е А.С. Вашкiвський

А. Вашкiвський гtерший застуIIн14к I,оловL{ райдерхса;truяilliсlэpацiТ,
голова копцiсiт

А. Полiшлко головний iнспектор Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС
Украiни у Львiвськiй областi, заступник голови
KoMiciT (за згодою)

о. Хаба завiдувач сектору з питань цивiльного захисту
райдержадмiнiстрацiТ, ceKpeTail KoMiciT

Члени KoMiciT

В. Ярошик начальник вiд2liлу державного екол{jгi.tноl-i; i{агJiя/i},
(кон,грсr:rю), IlовсдiкеIjtiям ,i Bil(-чL}.Utfuiil ,т,а

небезпечнлlп.,Iи хiмiчrlими речовl,{tlамlt, cTaptlllTй

державний iгiспект,ор з trхороI{рI IJaBKojii-liii}lbi-}i,$

природногtl середовиttlа IIbBiBcbKclT riблаrс:r,i (за
згодою)

представник Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у
Львiвськiй облаотi (за згодою)


