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РОЗШОРЯДЖ{ЕННЯ
/4 ф.сjr^r-t Lаа_олоff м. Кам'янка-Бузька м:ъЕlЁJ!{__.!11@

Про внесеttня з"иiн dо розпоряdJrcення zолави
районноt depHcaBHoi аdлаiнiсmрuцii Bid
25.|#.2$19 М 262/02-08/19 оIIро районну
колцiсitо з пеtmань лrlехttоzенно-еколоziцноt
б ез lg ек la ! н tlй з в u ч а йн uх саrпу а цiйл>

Вiдгlовiдно ло Закону YKpaiHlr <Про MiclreBi дерясавнi адьлiшiс,трацiТ> та у
зв'я:зiсу з кадровими змiнами:

i. ВнестИ змiнИ дО розпорядження гOлOви районноТ державноТ
адмiнiсrрацiТ вiд 25Ja.2019 Ng 262l02-0s/19 <Про районну KoMiciro з гlитань
техногеннO*еколФгiчнот безпеки i надзвич айнwх оитуацiй>, виклавши дOдаток до
розJлоjэяджiення у новiй редакцiт.

2. Вllзнати таким, tцо втраТив чиннiстъ, п. 1.1 розшорядя{ення голови
районтl*r державнОТ адмiнiстрацii вiд 25.ю.2с19 Ns 262l02_0s/lg <<Про районrту-
копдiсiк_l з l]итанЬ техногенно-екологiчноТ безпеки i Еадзвичайних ситуафй>.

.-i l-онзlэолiь за виконанняп,l розпоряJrкення п()b:jlaс.]:[i
голOвLl районнq вtтоТ алмiнiс,гралliТ BiцllrrBiirHcl
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ПОСАДОВИЙ СКЛАД
районноi koMicii з питань технOгенно-екслогiчнот безrтеки

та надзвичайних ситуаrцiй

Голова KoMicii * голOва районноТ дерхtавнОТ адпаiнiстрачiТ.

flедзiшr*й ЗасТуIiЕiИк гФЛСВИ коплiсil - гrершiиЙ ЗасТуilник ГOЛOВИ районноТ

держ(аЕ ll,;Т а,1llяit+iстрацiТ.

Застугtник голOви KoMiciT;
- начаJlъЕик Кацд'яllка-Бузького рВ {,У дснС УкраiнИ у JtrьвiвськiЙ

облlастi - ксрiвник робiт з лiквiдацiТ нас;тiдкiв надзвича{аяих ситуацiй.

Секретар KoMieir:
- завiдувач сектору з г{итань

правоqJхорФнними органами, оборонноТ,

роботи районноТ держаtsноТ адмiнiстрацiТ.

Члени KoMiciT;
* начальник управлiння фiнансiв районноi державноТ адмiнiотрацiТ;
* начальниК вiддiлУ фiнансово-господарськсго забезпечення районгrоТ

державнOТ адмiнiотрачiТ;
- начаJlьник 1rправлiння соцiального захисту населеншя ращонно1

державнсТ адпл iнiстрацiТ;
- завiдувач сектору освiти районноТ державнOi адмiнiстраIдiТ:

зав iдувач сектору житлово -коN4унально го гOсподарства, iнфраструктури

*hерr*,оrК и та зах-лату довкiлля районноТ державноТ адмiнiстрацiТ;
",;** завiДУtsач сектору з питань правOвоТ роботи. залrобiгання ,Iа вияRлення

ко_руrтцiТ а,,шарату р айонноТ державноТ адмiнiстр ацiТ;

- ,]иректOр кнш <<Капл'янка-Бузька центраJIьЕа районна ;liкаргrяв iза

ЗГОДОЮ);*1лOва 

районноТ ДсоцiацiТ мiсцевих рад кРади Кам'янеччини> (за

згодою'}:
- мiський голова Капл'янка-БузькоТ MicbKoT Ради (Ьтгl (за згодою);
* сiлъськИй голова ХtовтанецькоТ сiльськоТ ради (стг) (за згодою);
.- нilt{ilльник фiлiл кРадехiвський райавтодцор> ýХТ <t,lIьвiвоб'lrавтодор'> (за

згtrцоrо);
* Ij{ачаJIЬник ВГ{ <<Кам'янКа-Бузька дистанцiя колiТ> регiона.ч'ьно1' фiлiТ

кЛьBitзcька за:тiзниця>> ГLАТ <УкраiЪська залiзниця)) (за згодою);
* начыIь}iик Кам'янка-Бузького вiддiлу шолiцiТ гУ нгt УкраiЪи у

.Шьвiвськiй областi (за зголою);
- началъник Кам'янка-Бузького раЙонного управлiння Гy

,Щержпродсtтокивслужби у Львiвськiй областi (за згодоtо);

ffодаток
дс trr0зшоряд}кення гOлOви

райдер;ка;iмiнiстраrдiТ

цивiльного захисту, взасмодiТ з

мобiлiзацiйноТ та р€жимно-секретноТ



- заЕiдувач санiтарно-хiмiчнот лабораторiт Радехiвського мiжраilонного

вiддiлу fiУ <Львiвський облаеций лабораторний центр ъ,{оЗ УкраiЪи>;

- начаJiьник Кам'янка-Бузькогсl угrравлiння водног0 госшодарства (за

згодою):
- начаlьник Кам'янка-Бузького РЕh4 пАТ кЛьвiвобленергс_}) (за згодоrо);

- начаJIъник СЛý }l91 ГtrАТ <<УкртезтекOм)) (за згоцою):

- гi at{ аль t{lTK Червоноградоького в iддiлення АТ KJibB iвгаз> ;

- вiIiсъковий Korvricap Катчл'янка-Бузького РВК (за згодоrо);
.. 1]ача;1ьник Бродiвського N,IРВ управлiння СБУ у Львiвськiй об.пастi {за

згодоrо);
- ттеirший заgтупник керiвниtса Радехiвськоl riдiоцевоТ прокурат:урИ (за

"u^**)*uча-]{ь,ник метеOрологiчноТ станцiТ ъцiста Кам'яцка-Бузька Львiвоьког,о

регiональнсго щентру з гiдроме,георологiТ (за згодою)-

Кеlз tBiT и к а}л,8, р а },у
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