
укрАiнА
КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РЛЙОННА ДЕРЖАВНА АЛМIШС ТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

;iE, Каъц'янка-Бу,зт,ка Л!{&g/фе &0/! Рw
Шоdо про веdення коJл*плексноi
перевiркu mехнiчнсzо сmану
с uс пl елl tl I1e н mр {ut i з cl в а н о ео
о tt о в iuцен н я цuв ilt lrl! о ?. о з Ly uс mу

району

З метою перевiрки рiвня гоэ,tэвнtэс,гi до дiИ з;i признаi{е IЕlяN.{

терrrторirrльноТ ,га мiсцеврлх ci,lcf]efr.{ uентlэа:liзованогG сrповirцення titтвiльнот,о
зах}{ст,ч, }la виконаttгlя <<ГIо;lоження ilрсl органiзаrliю огlовitцення ljpo загtr)озу

Riiглilк{tен}]я або виникнення налзвичайнрiх ситуаllili та :зв'язку у сферi
lllrвi-гiьного захисту))] затвердiкеного постановоtо Кабiнет_"- MiHicTpiB Украr'rти
вi,ц 27.t'}9.2a\7 Ns7ЗЗ, врахOвуючи rзi]-liaFl оcнol]Hrlx :]аходiв цивiльi{ого захисту
,TIbBiBcbKoT сr6ласт,i !i*i 20l9 piK>>, за,гверджений розпорядя{енням голо]]!l
jlbBiBcbr,:oT оСl.пасноi держаRноТ а:iрrirliс,граuiТ вiд 1 1.02"2019 }Г9 8Зi0l5-19,

розгrOрядження 1,tlлови JtrъвiвськоТ обласноj державноТ адмil-iiст,рацiТ вiд
05.06.20l9 ЛЪ 5]8l0l5-19 <LЩодо провсlдення KoMгiJIeKcHoT леревilэки технi.аногс
стану системи централiзоваItOго t_lповiттtенлтя ltлtвiлlзI{огt} захr4сту областi>> та
<<План основних заходiв itивiльнс}1-0 lllХplcTY Кам'яllка*Б,r,l]ьf{i.lг{} parirlrly
ЛьвiвськоТ обласr,i на 2i}i9 piK>>, затtsердя{енlrй розrrоi:}яд}кегlнr{\.1 г{.}Ji{}itи

Кам'янка-БузьксlТ райtонноi' держаtst{с]Т а,ць,tiнiсr,раrцiТ вiд 22.02.2Cl19 -\Ъ55,'{}2-

08/19:

l. Створити коплiсiю для проведення кOь{плексноТ гrеревiркtт тexнi.lцot,o
L:TaHy мiсцевоТ системи центра-чiзOва}Iого опопitliеллня tlивiльrтого захIасту та
:iатвердi4ти iT склад :зт,iднtl з idодатком.

2. KoMiciT rtрOвестi{ 19 tlервtr{я 2019 роцу шеревiрку технiчного стану
мiсцевоТ о}iстеми огtовiш{ення в районi з практичним короткочасним включеннят\4
еJIектросL{рен.

Особливу увагу :]i}ернvти }Ia:

- наявнiсть, техttiчt{у crrpaвI-Iic,l,t,, закрitl:lеiiня :за вiлllовii]а;rьниьтlт особапtl,i

эпаратури огlовirr(ення т,а ejleK,i,pocttpeL{;

- виконання регламентних робiт на апаратурi оповiщення та заходiв
з попередження несанкцiонованого запуску систем оповiщення;



2

- пiдготовку чергових: Каь,l'ят-lка-Бузького lЗП r-Y l-iацiс:наlьлтоi iro;iiцiT у
Львiвськiй облас,гi, Каьт'янка-БузькслТ {"]Jljtr jrГ:: i i'iA'I' t<Ъ'-кр-ге:rекоtr,t)) l п
Кам' янка-БузькоТ Р {А ;

- вi,цловiлнiсть локаj]ьнI{х {об'скт,ових) систеl\{ огlовiщення ltиl\{(}т,itм

чиннрlх норматt4вttих aKT,iB.

З. Завi;lуваIIу сектору з l,L],IaFIb llивiльt+оl,l]! захрlсту райлерiкадь,тiгriстрацiТ
{{"}. Xaбai пiдсумки роботи Kob.liciT офсlрняl.-iти a.K,TaN,{lt та до (}7;'lрttlня 20iq рску
rтадiслат,t,f ,1Q j-tепартамеt{,],y _{ ,i}4TaHb l{ивiльнd}f,,о заiхрIстy JlbBiBcbKoT
rrýл ;-1ержадtьs i Hic i parli l "

4. Головному редактору г€tзети <<Життя i Слово>> (i. Поломаний) провести
iнформування населення Кам'янка-Бузького району через засоби масOвоТ
iнформацii про проведення навч€шьногс оповiщення сигнапами цивiльного
Захисту з увiмкненняý{ електl]оL]ирен.

5. Контроль за виконаяI{яь{ розrторяджеIiЕ{я пOклас гii fiа fiýр]ljогс
:]ac],yrlн ика голови райrдержадм iH iстрацiТ А. С. Baiir Ki всl ькOгсi 

"

Голова B.I. Кирилич
ffiщФ

ffi''f/" ,т,ý ! |i{l



районноТ держ?вноi адмiнiстрацiТ
2019 року

склАд
KoMicii для проведення комплексноi перевiрки технiчногtr стану

територiаЛьноi системи централiзованого оповiщення цивiльного захисry

ХАБА завiдувач сектOру з питань цивiльного захисту
Олет, Володимирович райдержадмiнiстрацiТ, голова KoMiciT;

ковАлIв
Василь Ярославович

провiдний фахiвець Кам'янка-Бузького РВ ГУ

KiT
IОрiй Богданович

мIщук
Ольга Григорiвна

Itrерший заступник голови
райдержадмiнiстрацii

ЛСНС УкраiЪи у Львiвськiй област:i. член KoMicii (за
зl,одокl);

застугIник FIачаJIьника Кам'янка-Бузького ВГI ГУ
F{П 5, Львiвськiй областi, ч:tен KoMiciT (за згодою);

електроN.{еханiк СЛЛ.j\Ь 1 ПАТ <<УкртелекOм)}, aljleн

KoMiciT (,за зt,оlttlкl }.

д,flf А.С. Вашкiвський

Щодаток
до розпорядження голови
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