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клм, яНкл-Б узЬкд рдЙо ннд дЕржд в нд ддN4 Iн I с трдLlI rl

розпоl,яд}кtrFIня
i\I. КаNl'янка-Бузька N, /!t /Q!:!{1щl.t_ryёMa "COM7ay

Про проBedення компt ексноi
перевiр кu mехнiчноzо сmану сuсmема
це н mр шl iз о в ан о zo о п о в i u4е ння

цuвiльноzо захuсmу району

На Bptttotlagця постанови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27.09.2OI7 Л97З j
<<llpo затвердженtIя Положення tlро орга.нiзацiю оповirценt,т.lt лро зilгl]озу

,rrrt 
",.rr.rrr-rn 

або виI{икне]{ня Fiадзвичайних ситуацiй та зв'rlзкv у ctileili

rlивiлыlого захисту>. ГIланY осноRних заходiв r{ивiлъliого захLIс,гу ,]jъвiвсt t<оl'

об.lrастi на 2020 piK, за.гвердженого розпоряд}кеFIЕiям голови Львiвсt,кс_l'i об-l;iснсiТ

дер}кавноТ адп,riнiстрацiТ вiд i3.01 .2020 j\ъ20l0/5-20, розпоряд)t(еi]tlr] гOJti]i]t,l

J]ьвiiзськоТ обласноi'-державноi адмiнiстрацiТ вiд 09.0б.2020 j\937l/0i_)-lU r<Гliэil

проведення комплексноТ перевiрки технiчt{ого с,гаrIу т:еllиr,орiitjlьнOТ

;Lвтоматизованоl системи централiзованого оповilценt+я цивirtьнсrго Jax],lcTv

областi> та 11лану основних заходiв цивiльного захисту Kaл,t'яlT+l<ll-ilvl1,](t_ll'tl

райоrrу Лr,вiвськоТ областi на 2020 piK, затвердженого розпорядженt1;,]\4 i,L),пtJl]il

1tам'янка-БузькоТ районноТ ДеР,КаВ}IоТ адмiнiстраlдiТ вiд 04.02.202Ll jчЗ9i01-

зlпа', з MeToIo перевiрки рiвня готовностi до використаннrl За llРI,{ЗГlill{еIJitЯlvJ

r:ериторiальнrэт та шtiсцевих систем централiзованого оповit-t{егtltя t_tilвiльtlсlгtl

захисту:

1. створлtти KoMiciro для проведення комfiлексноi' пеlэеtЗiРl<l,t Texllir1l1irГ'r)

станУ мiсцевоi; систеluИ цеrrтралiЗоЪu"о.О оповirцеНня цивiльного захlJ;,г), (:la:ri -

KoMici;r) та. затвердити iJ склад згiднсl з додатком,

Особллrву увагу звернути fiа:

- наявнiсть, технiчнУ справнiсть, закрiллення за вiдповi,iil,]ЬllltNill

осtlбами агrаl]атури оповiшення та електросиреrl;

2". ltoMiciT провести |1

Micr(eBoТ системи ошовirцення в

е.гlектрOсt4реЕl.

червня 2020 року перевiрку технiчлtого clatlv

районi з практиЧним короткочас н иi'чI Bi(.:t lO L] е t{i]ял,{

виl{онання I)егламентних робiт на апаратурi огrовirцегlгtя Та захоjliв з



2

п опереджеFIня н есанкцiонованого запус ку систем оповiхденнrI ;

- пiдготовку черговрlх: Кам'янка-Бузького tsП ГУ НацiональноТ гtолirriТ у

J[ьвiвськiй областi, Каrt'янка-Бузькоi дямоз Jф213/3 пАТ <YKpTe.;teKo;\I)) ,га

К ам',янка-БузъкоI районноТ державноТ адмiнiстрацii;

- вiдповiднiсть локалъних (об'сктових) систем oпoBititei-tH.ll l]tl\1огаful

LII4I-Iних }Iормативних aKTiB.

З. Завiдувачу сектору з пI4тань цивiльного захист,у] tззаг:плодij' :з

обороllноТ, мобiл iзацiлir+оТ та ре)(и1\,lн t-l- с е t< 
i 
ltэ,г гl oi'IlравоохоронF]ими органами, оСОРОННО1, МООlЛlЗаЦl}tll()t 'li:t 

Pýrlt}l1YrГrt'-LL,l\l,,/\-rГr\-jl

роботи райrоннот д.р*uuпот адмiнiстрашiт (о.хаба) гriлсумкll робо"llr rtobrici'i

офорlчrити актамИ та до 03 липня 2020 рокУ надiслати до департа]vlеti,г_\' З Illl]'i]lttl

цtлвi.-tьгl ого захисту ЛьвiвськоТ обласноТ державноТ адм i rl iстрац ii.

_+. Контроль за виконанням розпорядження покласти на перulого

заступнLlка голови йоннот державноi адмiнiстрачiт А.корбешькогс),

Голова ,;,t _ i,

Хрлtсти на *} z\}4 Y.Jl"\

*у'



Koмiciii для прOведення коiиплексноТ перевiрки технiчного стану
мiсцевот системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту
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lОрiй Богдановлt.i
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t)льга Григорiвна.

ПерЙfu й заступник голови
районноТ державноi адмiф

fiодаток
до розпорядженriя гоJlо []ll

районноТ державI]оТ адп,r i lr i с,гllа шii'

вiд << l"l, >> yr &.r*+ 2а2() ]]оl(y
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склАд

Завiдувач сектору з питань цивiлr,ного ::ta.xrtcT,r'.

взаерrодiТ з правоохоронн}{ми органап{и, crбop,ot,ittoТ,
,rЦОбiЛiЗаrliЙноТ та рехtимtlо_секретFtоt' i;,_lбо1-1,1

pai.ioHHoT державноi адмirriстрацiТ, гоJIовit KoMi r: ii

L{лени KoMiciT

провiдний фахiвецъ Кам'янка-Бузького Pf] ГУ j_IU[,tC_

УкраТлrи у Львiвсъкiй областi (за з.годою)

заступI]ик начаJIьFIика Карl'янка-Бузького BIT Г'}' FIil
у Львiвсьrсili областi (за зголоrо)

iнженер електрозв'язку Кам'янка-Бузькоl,сt Д,r] ý,I {_,rl]

Jф2lЗ/З ПАТ <Укртелеком)) (за згодоlо).
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