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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОШrД ДЕРЖАВНА АДМIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

! G rlц".е l,ciЮ/u,ff м. Кам'янка-Бузька Kn69/o/-j//i/)

Пр о пр о веdення KoшrureшcHoi
пер eBip кш mехнiчноzо сmану с uсmемu
ценmр шliз о в ан оzо о п о вiulення
цuвiп ь н о zo з ахасmу р а йо ну

На виконаннrI постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27.09.2017 Jф7З3

пПро затвердженнrI Положення про органiзацiю оповiщення Про ЗаГРОЗУ

виникненЕrI або виникнення надзвиtIайних ситуацiй та зв'язку у сферi

цивiльного захисту>>, ГIпану основних заходiв цивiльного захисту Лъвiвськоi
областi на2020 pik, затвердженого розпорядженням голови Львiвськот обласнот

державноТ адмiнiстрацii вiд 1З .01..2О20 J\Ъ20l0/5-20, та ГIлану ocHoBHpIx заХОДiВ

цивiльного захисТу Кам'янка-Бузького району ЛьвiвськоТ областi на 2020 piK,

затвердженого розпорядженням голови Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ

адмiнiстрацii вiд о4.02.2о20 jф39/01-з12о, з метою перевiрки рiвня готовностi

дО викорисТаннЯ за призначенняМ територiальноi та мiсцевих сис,гем

чентра-гriз ованого оповiщення цивiльного захисту :

*'i1.. Створити комiсiю для. проведення комплекснот перевiрки технiчного

стану мlсцево1 системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту (даri *

комiсiя) та затвердити iT склад згiдно з додатком.

2. KoMiciT провести 18 берез;1{я 2О2О року перевiрку технiчного Ьтану

мiсцевоi системи оповiщення в районi з практичним короткочасним включення]\,I

електросирен. 
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Особливу увагу звернути на:

- наявнiсть, технiчну справнiсть, закрiплення за вiдповiдальнрlми

особами апаратури оповiщення та електросирен; " I]

- викоНаннЯ регламентних робiт на апаратурi оповiщення та заходiв з

IIопередЖенн'I несанкцiонованого запуску систем оповiщення;

- пiдготовку чергових: Кам'янка-Бузького ВП ГУ Нацiона_гlьноi полirtiТ,v

Львiвсъкiй областi, Кам'янка-Бузькоi .ЩЯМоз J\ъ213l3 гIАТ <Укртелексм)) та

Кам'янка-Бузькоi районноi державноI адмiнiстрацii;
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- Вiдповiднiстъ локЕlJIьних (об'ектових) систем оповiщення вимогам
чинних нормативних aKTiB.

З. Завiдувачу сектору з питань цивiльного захисту, взаемодiТ з

ПРаВоохоронними органами, оборонноi, мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi
Роботи раЙонноТ державноi адмiнiстрацii (О.Хаба) пiдсумки роботи KoMiciT
ОфОРмити актами та до 0З квiтня 2020 року надiслати до департаменту з питань
цивiльного захисту Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

4. ,Щиректору ПП <Медiа-центр <<Життя i слово>> (I.Поломаний) провести
iнформування ЕаселеннrI Кам'янка-Бузького району через засоби масовоТ
iнформацii про проведення навч€Ilrъного оповiщення сигн€Llrами цивiльного
захисту з yBiMKHeHHrIM електросирен.

5. Контролъ за виконанням розпоряджен}ш запишаю за собою.

Голова Христина ЗАМУЛА
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,Щодаток
до розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii

J{s 69/O/-j/ /*{)

склАд
I(oМlclt для проведення комплексноi перевiрки технiчного стану

мiсцевоi системи централiзованого оповiщенъя цивiльного захисту

хАБА
Олег ВолодимировиII

ковАлIв
Василъ Ярославович

KIT
Юрiй Богданович

мIщук
Ольга Григорiвна
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Керiвник апарату

завiдувач сектору з питанъ цивiльного захисту]
взаемодii з правоохоронними органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноi та режимно-секретноТ робот.и
районноi державноi адмiнiстрацiт, голова koMicii

члени koMicii

провiдний фахiвець Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС
УкраiЪи у Львiвськiй областi.(за згодою)

заступник нач€Llrьника Кам'янка-Бузъкого ВП ГУ НП
у Лъвiвськiй областi (за згодою)

iнженер електрозв'язку Кам'янка-Бузького ШМОЗ
J\b213l3 ГIАТ <Укртелеком)> (за згодою).
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Любов ВиСоЧАнСы{А


