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З метою перевiрки рiвня готовностi до дiй за rrризначенням
територiа-гlьноТ та мiсцевих систем централiзованого оповiщення цивiльного
за}(исту, на виконання <<Положення про органiзацiю оповiщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй та зв'язку у сферi
цивiлъного захисту), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд27.09.201-7 Ns7ЗЗ, враховуючи <<Гfuан основних з*ходiв цивiльного захисту
ЛьвiвськоТ областi на 20119 piK>, затверджений розпорядженням голови
ЛьвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстр.ацii вiд Ш.а2.20119 J\Ъ 83/0/5-19,

розпорядження голови ЛьвiвськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ вiд
0б.11 .20|9 Ns 1259l0l5-I9 <Щодо проведення комплексноТ перевiрки технiчного
стану системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту областi>> та
<Г[пан основних заходiв цивiлъного захисту Кам'янка-Бузького району
ЛьdЪськоТ областi на 2019 рiю>, затверджений розпорядженням голови
Кам'янба-БузькоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 22.02.2019 Ns55l02-f"
08/19:

1. Створити комiсiю для провед9ння комплексноi перевiрки
стану мiсцевоi системи централiзованого оповiщення цивiльного
затвердити iT склад згiдно з додатком.
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2. Комiсii провести 20 листопада 20|9 року перевiрку технiчного стану
мiсцевоТ системи оповiщення в районi з практичним короткочасним вкJIюченням
електросирен.

Особливу увагу звернути на:

- наявнiсть, технiчну справнiсть, закрiплення
апаратури оповiщення та електросирен;

i

технiчного
захисту та

за вiдповiдальними особами

- виконаIIн;I регламентних робiт на апаратурi оповiщення та заходiв
з попередження несанкцiонованого запуску систем оповiщення;
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- пiдготовку чергових: Кам'янка-Бузького ВП ГУ Нацiональноi полiцiТ у
Львiвськiй областi, Кам'янка-БузькоТ СЛД }lЪ l ПАТ <Укртелеком)> та
Кам'янка-Бузькоi РДА;

- вiдповiднiсть JIок.tпьних (об'ектових) систем оповiщення вимогам
чинних нормативних aKTiB

3. Завiдувачу сектору з питань цивiльного захисту райдержадмiнiстрацiТ
(О. Хаба) гriдсумки роботи KoMicii оформити актами та до 0б трудня 20|9 року
надiслати. до департаменту з питань цивiльного захисту ЛьвiвськоТ
облдержадмiнi стр ацiТ.

4. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ та iнформацiйноТ
дiяльностi райдержадмiнiстрацiТ (О. Кравець) та головному редактору газети
<<Життя i Слово> (I. Поломаний) провести iнформуванЕя наgелення Кам'янка*
ýузького району через засоби масовоi iнформацiТ про проведення навчzLпьного
оповiщення сигнапами цивiльного захисry з увiмкненням електросирен,

5. Контролъ за виконаннjIм розпоряджеЕня з€tпишаю за собою.

Перши А. вАшкlвськиЙ
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KoMicii для проведення комплексноr пер(

територiальноi системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту

хАБА
Олег Володимирович

ковАлIв
Василь Ярославович

KIT
Юрiй Богданович

мIIцук
Ольга Григорiвна

Пефий заступник голови

завiдувач сектору з питанъ цивiлъного захисту

райдЬржадмiнiстрачiТ, голова KoMiciT;

провiдний фахiвецъ Кам'янка-Бузького РВ ГУ.

дЪнС Украiни у Львiвськiй областi, член KoMicii (за

згодою);

заступник нач€шьника Кам'янка-Бузького вп гу

ш i Львiвськiй областi, член KoMicii (за згодою);

eлeкTpoмexaHiK слД Ns r йт <Укртелеком)>, член

комiсii (за згодою).

А. ВАШКIВСЬКИЙ


