
РОЗШOРЯДЖЕННЯ
4Z dр,.4.м,а@Щvоуz м. Кам'янка-Бчзька мъ!_{1_?1:-!zfЩ

IIро сrпворення рпйонно[ Ko"tlaicii
з провеdення рейdiв нu час
поJt{:иi{$небезпечноzо перiоdу в 2а20 роцi

ВiЛrrОВiднС} до ст. 19 Кодексу цивiльног0 захист,ч УкраiЪи, ст.ст. 6,2|.4L
ЗаКОНУ УкраiЪи <<ГIро мiсцевi державнi адrr,лiнiстрацiТ>, з MeToIо запобil,ання
виникненн}о гiожся{ на територiТ району:

1, Створити районну коплiсiю з проведення рейдiв на час
поя,i0)1tонсбезцечшого перiоду у 202а рощi (нада,чi районна комiоiя) та
затвtрдитл,t iT склад згiдно з додатком,

2. Районцiй KoMiciT:
2,n. fiроВести роботу Е частинi iнформування насе.пення про заборону

ДОСТУ}lУ ДО лiсових пдасивiв у перiод виоокоТ пожежнOi небезшеки (iV-V кпаси)
та випаJII0tsанню сухоТ рослинностi на сiдьськогOсподарських уr,iддях.

2"2" ВЖИТИ заходiв щOдо запобiгання виникненню лiсових пояtеж9
виг{&тювання сухот рослинностi на сiдьрькогоOподарськ}тх угiддях та
пррIтяг)iЕанFIю винних до вiдповiдальностi.

," 2,3. ЩО 2а.04.2а2а розробити графiк проведенriя рейдiв ъ{а територiТ
району.

,, Ь__л--л-J, ]JизнаIи такими, Lц0 втратило чиннlсть, рсзfiорядження гOJIOви районноТ
цержавн{JТ адмiнiстрацiТ вiд 08.04.2с19 м 93102-08/19 кПро створення районнсiI
Koпtic,iT з ЕрOtsfiдення рейдiв на час пожежоне.безпечного rтерiоду в 2019 роцi>"

,tr" Контрсlль за виконанням розпорядження поклас,хи на застуIIника гOлови
pa"ii l,irнoТ державноi iT вiдповiдr-rо до 1rозл,;дiлз rl;,l ilKriiodillbi{tr]x
обов'язкiв,

Голова Христина ЗА]VIУЛА
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flодаток
до розшорядildення голоtsи
Кам'янка-Бузькоi районноТ
державноТ адплiнiстрацiТ
вlд <й/> d{tzftz"y_ 2а2а р.
jT,] 95^/о r- l / 1"Ю

ск"rIАд
раil,tlнн,зl ;toмiciT з прсведеfiня реЙдiв на час {хо}кеrкошебезгlечЕtог,Ф

rлерiол_ч ;г 2С20 рошi

завiдувач сектору з питань щивiльного за.чистy,
взаеплодiТ з шравоохоронниh4р{ органаN{и, оборонноТ,
мобiл iзацiйноТ та режимн о- секретн оТ ро боти райо HHt,lT

го.повн иЙ i н l гt екто 1з Уr а:чц' я н ка-Бlr,зьког о PI] ].'У ДiС]{-i('-

YKpatil;+ у ЛbBiBcbllili об"цас,гi. застl,гttil{к голсвлi KoMiciT
за згOiiою

h4. Чернецька головний сшецiа-шiст сектору з г{итань rдивiльноr,о
захисту, взаемодiТ з правсохOронними (}рганами,

оборонноТ, мобiлiзацiйноТ та ре}кимно-секретноi'
роботи р айонноТ державнOТ адмi HicTp ацiТ, с екретар
KoMioiT

члени koMicii

представнIrк ýержавноt екологtчноТ iнспекцiТ у
Львiвськiй областi (за згодою.}

представник органу мiсцевого самоврядування (за
згодою)

представнtrtк Кам'янка-Бузьксг,о j-Jll I'}' t{J[ ;,
Львiвськiй обпастл (за зl-сlлокэi

Кеlз,iнз l+ t.H ti{] * tцa ра, },\"-

р ай це р:ка;lirдii rric тра цiТ
АшU /|

Любов ВиСоЧАнСЬкА
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