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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОНFIА ДtrРЖАВНА АДМIНIС ТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
1.1. Кам'янка-Бr-зt,л:а jYg
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Про сmворення районноi колаiсii
з провеdення спiльнuх рейOiв u,qоdо

dоmрамання BuJl/roZ поJ!сеuсноi безпекu на
поляж з eI, но в uх кульrпур, aneB аlпор ах,
зернопрuйtwuльнuж пункmах rпа в iHu.lux
lwic цях з б epiz ан ня з ер н ti

Вiдповiдно до ст. , 6, 2I Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адruiнiстрацii>, листа Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС Украiни у Львiвськiй
областi вiд 14.06.20119 J\bl8/1229, з метою попередженнlI виникнення пожежс i
надзвичайних ситуацiй :

1. Створити районну комiсiю дJu{ проведення спiлъних рейдiв щодо
дотримання вимог законодавства з питань пожежноТ та техногенноi безпеки на
полях зернових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в iнлпих
мiсцях зберiгання зерна (надалi - районна комiсiя), та затвердити ii склад згiдно
з додатком.

2. Районнiй KoMiciT:

2.1. Провести робоry в частинi iнформування сiльськогосподарських
виробникiв та населення щодо дотриманнrI вимог пожежноi безпеки на полях
зернових культур, елеваторах, зерноприйма;rьних пунктах та в iнших мiсцях
зберiгання зерна. 
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2.2. Вжити заходiв щодо дотримання вимог пожежноТ безпеки на полях
зернових культур, елеваторах, зерноприймальних пунктах та в iнших мiсцях
зберiгання зерна та притягнення винних до вiдповiдальностi.

2.3. !о 04.07.2019 розробити графiк проведення рейдiв на територiТ

раиону.

3. Контроль виконанням розпорядження покласти на першого
заступникаffi
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Голова

iнiстрацiТ А.В ашкiвського.

B.I. Кир&{лýяЕý



Додатск
ДО РОЗП ОРЯД}КеННЯ I't};l С} iji.i

Каьд' ян ка-БузькоТ рай он HclT

державнот iнiстраiдiТ
ъiд <<lЛ>> 2019 р.

районноТ KoMicii з ilроведення #f#flдо дотримання вимог rrожежноТ
безпеки на полях зерIIових культур, елеваторах, зерноприймальних

пунктах та в iнших мiсцях зберiгання зерна.
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Антоняк
Галина
михайлiвша

нач€Llrъник вiддirry агропромислового розвитку
райдержадмiнiстрацiТ, голова KoMicii

полIшко
Андрiй
Володимирович

головний iнспектор Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС
УкраiЪи у Лъвiвськiй областi, заступник голови
KoMicii (за згодою)

хАБА
Олег
Володимирович

завiдувач сектору з питань цивiльного захисту
райдержадмiнiстрацii, секретар KoMicii

Члени KoMiciT

ГРАБОВСЬКА
оксана
михайлiвна

провiдний спецiалiст вiддiлу агропромислового

розвитку райдержадмiнiстрацiТ

представник органч ьцiсцевого самоврядуваIii-]я {.,аl

згодою)
представник Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у
Львiвськiй областi (за згодою)

Керiвник апарату
р а йд ерrкад м i н icTpa ц iT лrобов Височанська


