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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКД РМОННА lЕРЖАВНА АДМIНIСТРЩUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

постанови KaбiHeT5r..MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27 .09.2017 N97З3
Положення про органiзацiю оповiщення про загрозу

Особливу увагу звернути на:

- наявнlстъ, технlчну
особами апаратури оповiщення

справнiсть, закрiплення за вiдповiдалъними
та електросирен;

Про провеdення KoMпJleKcHoi
пер е Bip ка mехнiчноzо сmану cacmewl.
ценmр 0лiз о в ан о zo о по в i ulення
цuвiльноzо захuсmу райо ну

j

На виконанIut,
<Про затвердження
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй та зв'язку у сферi

цивiльного захисту>, ГIлану основних заходiв цивiльного захисту Лъвiвськоi
областi на2020 piK, затвердженого розпорядженням голови ЛьвiвськоТ обласноТ

державноi адмiнiстрацii вiд 13.01 .2020 J\!20l0/5-20, розпорядження голови
Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 03.09.2020 N9739/0l5-20 <Про
прочедення комплексноi перевiрки технiчного стану територiальноi
автоматизованоТ системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту
областi>> та Гfuану основних заходiв цивiльного захисry Кам'янка-Бузького
району Львiвськоi областt на 2020 piK, затвердженого розпорядженням голови
Кам'Янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii вiд 04.02.2020 Ns39/01-
3|120, зlдетою перевiрки рiвня готовностi до використанн: за призначеннrIм
територl€Lльноl та мlсцевих систем центрzrлlзованого оповlщення цивlльного
захисту:

стану мiсцевоi системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту (д*i -
комiсiя) та затвердити tt склад згiдно з додатком. t'

2. ,KoMiciI tIровести 16 вересня 2020 року перевiрку технiчного стану
мiсцевоi системи оповiщення в районi з практичним короткочасним вкJIюченIrIм
електросцрен.
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ПоПереДженнjIнесанкцiоноВаноГоЗаПУскУсисТемопоВiЩення;

_ пiдготовку чергових: кам,янка_Бузького вп гу нацiональнот гтолiцiт у

Лъвiвськiй обласri, КЙ'"нка-Бузькоi ЩЯМоЗ Ns213/3 пАТ <<Укртелеком) та

Кам' янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацii;

- вiдповiднiстъ лок€tпьних (об'сктових) систем оповiщення вимогам

чинних нормативних актlв,

З. Завiдувачу сектору з питанъ цивiлъного захисту, взаемодiТ з

правоохоронними органами, обЪро"rrоi, .yо9l"iзацiйноi 
та режимно-секретноТ

роботИ районноi держа"нОi uдri"i.rрацii (О.Хаба) пiдсумки роботи комiсii

оформиТи актамИ ,u дО 25 вереСня 20,20 рчУ надiслати до департаменту з

питанъ цивiльного захисту Львiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрачii,

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого

заступника голови районнот державноi адмiнiстрачii Д,корбdчького,

Христина ЗАМУЛА
Голова



,Щодаток
до розпорядження головiа

районноТ державноi адмiнiстрацiТ

вiд << аЬ> _Jф r"еЭ020 року

склАд
lов€щ€ння комплексноi перевiрки технiчного стану

мiсцевоi системи централiзованого оповiщення цивiльного захисту

ковАлIв
Василь Ярославович

KIT
Юрiй Богданович

мIщук
Ольга Григорiвна

Завiдувач сектору з питань цивiльного захисту,
взаемодii з правоохоронними органами, оборонноi,
мобiлiзацiйноТ та режимно-секретноТ роботи
районноТ державноТ адмiнiстрацii, голова KoMiciT

члени koMicii

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

заступник начаIIъника Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП
у Львiвськiй областi (за згодою)

iнженер електрозв'язку Кам'янка]rr."*о.о ЩЯМОЗ
J\Ь213lЗ ГIАТ <<Укртелеком) (за згодою).

Перший заступник
районноi державноi Андрiй КОРБЕЦЬКИИ

Jъ /!l/ot - ,J //ю

iнiстрацii


