
yKPAiHA

кАм,янкА_БузькА рдйоrшд дЕржАвнА АдднIстрАLця

роз
|Ц шипнg rЛЮ lл",l

-/ 
d

3.

заступн

Про сmворення районноi KoMicii dля
провеdення спiльнtм рейdiв ulodo
dоmршчtання Buшoz поJlсеilсноt безпекu
на полях зерновuх l{ульmур, апеваmорах,
зернопрuйллutьнttх пункmах mа в iHmttx
Mic цях з б ерiеання зерна

ВiдповiднО дО ст.ст.6,21 ЗаконУ Украrни <Про мiсцевi державнi

адмiнiстРацiЬ>, врФовуЮчи лист Каrrл'янка-Бузького рв гУ дснС УкраiЪи у
Львiвськiй областi вiд |4.07.2020 Nsl8/1000-1, з метою попередження

виникненЕя пожеж i надзвичайних сиryацiй:

1. Створити районну комiсiю дJIя проведення спiльних рейдiв щодо

дотримання вимог пожежноi безпеки на поJIях зернових культур, елеваторЕlх,

зерноприймаlrьних пунктах та iнших мiсцях зберiгання зерна (надалi - районна

комiсiя), та затвердити ii склад згiдно з додатком.

2. Районнiй KoMicii:
i..''-yz.у Провести роботу в частинi iнформування сiльськоrюсподарських

виробникiв та населення щодо дотрим{шня вимог пожежноi безпеки на полях

зернових культур, елеватор€лх, зерноприймаilьнlD( гryнктах та в iнших цiсцях

зберiгання зерна.

2.2. Вжити заrодiв щодо дотриманIIя вимог цожежноi безпеки на полях

зерновиХ культур, елеваторa;(, зерноприймальних гrункт€lх та в iнших мiсцях

зберiгання зерна та притягненЕя винних до вiдповiдальНостi,

2.3.ПровоДиТирейдинатериторiiрйонУвiДповiДнодографiкУ.

ПОРЯДЖЕННЯ
м. Калл'янка-Бузька

виконанням розпоряджёння покласти на першою

А. Корбецькою.
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державноi



.Щодаток
до розпорядження голови

районноi державноi адмiнiстрацii
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склАд
райопноi KoMicii для проведенЕя спiльних рейдiв щодо дотримання
впмог пожежноi безпеки на полях зернових культур, елеваторах,

зернопрпймальнпх пунктах та iнших мiсцях зберiгання зерна

Перший заступник голови

районноi державноi адмiн Андрiй КОРБЕЦЬКИИ

КОРБЕЦЬКИЙ
Андрiй Iгорович

перший заступник голови районноТ державноТ

адмiнiстрацii, голова KoMicii

ромАнюк
Володимир Андрiйович

головний iнспектор Кам'янка-Бузького РВ
гудснС УкраiЪи у Львiвсъкiй областi (за згодою)

Члени KoMicii:

БоЙко
наталiя Василiвна

провiдний спецiалiст сектору економlчного та

агропроМисловогО розвитку районноi державноi

адмiнiстрацii

хАБА
Олег Володимировпч

завiдувач сектору з питань цивiльного захисту,

взаемодii з правоохоронними органами,

оборонноi, мобiлiзацiйноi та режимно-секретноi
роботи районноi державноi адмiнiстрацii

представник Кам'янка-Бузького
Львiвськiй областi (за згодою)

вп гунп у

Представник органу мiсцевого саNlоврядуваняя (за

ЗГОДОЮ). 
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