
yKPAiHA
КАМ,ЯНКА_БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАlЦЯ

розпоря д}кЕння
эl-ztzу-tzсс_ПУ,?lсry.

с/

м, Кам'янка-Бузька *, ,r'б / frz-?х//s
Про сmворення ршйонноi робочоi zрупu dля
провеdення перевiрок мiсць zpoлradcbKozo
харчування району

ВiдповiДно дО cTaTTi З7 Кодексу цивiльного захисту УкраiЪи, статей 6,22, з9 Закону Украiъи опро мiсцевi державнi адмiнiстрuцiй, на виконання п. зпротоколу позачергового засiдання районноi koMicii з rтитанъ техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй Кам'янка-БузькоТ районноТДеРЖаВНОi аДМiНiСТРаЦii ВiД 20 червня ZaW року J\Гэ3, з плЪrо19 стабiлiзацiтсанiтарно-елiдемiологiчноi ."rуuцiт на пiдпорядкованих територiях тазапобiгання виникненню надзвичайних ситуацiй, пов'язаних iз масовимизахворюваннями на гострi кишковi iнфекцii та харчовими отруеннями середнаселення:

1. СтворитИ районнУ робочу групу для обстеження закладiв
|ромадського харчування району та затвердити ii склад згiдно з додаткOм.

2, РобочiЙ групi до 15.08.2019 здiйснити комiсiйнi обстеження закладiвгромадського харчування району.
з. Визнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження головиКам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ вiд op.bB.zot8 j\b542/02-

08/1 8.

4, КонтролЬ за виконанняМ ооr.rор"дженнrl покласти на araр-о.о
засryпника голови райдержадмiнiстрацii А. Вашкiвського.
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Голова B.l. КирItлич



,Щодаток
до розпорядження голови районноi

Jф

склАд

нач€L.Iьник вiддiлу безпечностi харчOвих
продуктiв та ветеринарноТ медицини
Кам'янка-Бузького районного управлiння ГУ
Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi
(за згодою);
нач€Lпьник вiддiлу державного нагляду за
дотриманням санiтарного законодавства
Кам'янка-Бузького районного управлiння ГУ
.Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi
(за згодою);
лiкар загшIьноi гiгiени Кам'янка-Бузького
лабораторного вiддiлення Радехiвськ'dr,сl
МiжнародногоМiжнародного вiддiлення ДУ кЛьвiвський
Обласний лабораторний центр МОЗ УкраТни>

кЛьвi

(за згодою);
начальник Кам'янка-БуЗького ВП ГУНП у
Львiвсъкiй областi (за згодою).
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. районноi робочоi групи для проведення перевiрок пriсць громадського
харчування району

ВАШКIВСЬКИЙ
Апдрiй Станiславович
комАр
Володимир Володимирович

хАБА
Олег Володнмирович

перший заступник голови Кам'янка-БузькоТ
райдержадмiнiстрацii, голова робочоТ групи;

начальник Кам' янка-Бузького районного
управлiння ГУ Щержпродспоживслужби у
Львiвськiй областi, заступник голови робочоТ
групи (за згодою);
завiдувач сектору з питань цивiлъного захисту
райдержадмiнiстрацiТ, секретар робочоТ групи.

Члени робочоТ групи:

БулАш
любов Юлiанiвна

лАсохА
Гафiйка Григорiвна

якимчук
Зiнаihа IBaHiBHa

ЯРIШ Володимир
Rолодимирович

Перший заступник
голови райдержадмiнiстрацii А.С. Вашкiвський


