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9уц!в !{9 а2 ?

11ро внесення зм!н до розпорядлсенпя
голови раио|!||о| дер'(авпо!
адм|н1страц!| в!д 13.07.2009 л! 484

:..
8|дпов[дно до статей 6' ?5' 39 3акону }кра!ни <<|1ро м1сцев! державн!

адм|н|страц1|>, йетодичних рекомендац|й щодо проведен}ш1 техн|чно]
|нвентаризац!| захисних опор)д цив|льно] оборони (т]ив|льного захисту),
затверд)кених наказом й1н1стерства укра!ъи з питань надзвичайних оицац1й та
у справах захисц населення в|д насл1дк|в 9орнобильсько! катастрофи
в|д !0.0б.2009 ф 390. внести до ро]лорядження г0лови районно| державнот
адм1н|сщац1т в1д 13'07.2009 1т|э 484 <|{ро орган1зац!то заход|в з п|дготовки та
проведення техн1чнот |нвентаризац!! з€йисних споруд цив|льно! оборони
(шив|льного захисц)> так! зм|ни:

1. 3атвердити ||олохення про м1сцеву !нвентаризаш1йну ком1с||о з
орган1зац1! заход1в, пов'язаних з проведенням техг{1чнот ]нвентаризац|| захионих
споруд цив|льнот оборони (т{ив|льного захисц) {уц!воьколо району
(лоласться).

2. 8вести до складу ком1с1! Б1ф1Ф[Ф Романа Флександровича _ головного
спец!ал|ста чугу!ъського районного в|дд1лу [оловного управл|ння .(ерх<авно!
служби }ща!ни з надзвинайних сицац1й у {арк1вськ1й област| (за згодото);

вивести 1з складу ком!с|! Б1щ[ва 8.8.
3. Бикласти в новий редакц1] посади член!в ком|с|]:

(лу1|ников
йикола €ерЁйовин

мвд{н|{вв
Болодимир 81кторовии

зав!дувач сек!ору цив1льного захисц
районно| дер)кавно1 адм1н1страц11'
заступник голови ком]с|1

стартпий 1нспектор сектору цив|льного
3ахисц Раионно! державно! адм!н!стац!!.
секретар ком1с1!>



3АтввРд){€но

Розпоряд>кення голови районно|
державно{ адм1н|страц|!

722]$/а/

положвння
про м1сшеву |н вентари заш!йну ком1с!го з орган!зац!| захол!в,

пов'язаних з проведе||пям техн1нво| !нвептаризац!т захисних с[оруд
цив|льно! оборонп (л|швйьного захпсту) 9уц!вського району

1. \4|сцева |нвентаризац|йна ком1с|я з орган1зац|| заход1в, пов'язаних з
проведен1{ям техн|чнот |нвентаризац|| захисних споруд цив|льно| оборони
(цив|льного захисц) чугу!ъського району (дал1 _ ком1с|я), е поот!йно дйним
органом' який }твортоеться 9уц!всько}о районно|о державното адм!н!ощац1ето.

2. (ом1сй у сво!й д1яльност| керуеться з:1конами }кра!ни, актами
(аб|нету \4|н|сщ|в }кра!ни, розпоряд)кеннями гол1в обласно| та районно!
державних адм|н!страц1й, цим |{оложенням.

3. Фсновними завданнями ком|о1] е:

зд1йснення орган|зац|йного та методичного кер1вництва за проведенн'{м
заход|в щодо техн|чно] |нвентаризац1| фонду захисних спорул району на вс|х'!1
етапах;

завнасне передбанення видатк!в, необх1дних д,тя ф|нанс1ъання заход|в,
пов'язаних |з проведенням техн!чнот !нвентаризац|| фонду захисних спорщ
району;

зд1иснення контрол}о за ук.]1аданням п1дпри€мствами, установами 1

орган|зац|ями району Аоговор|в 1з комунальним п|дприсмством <т{уц!воьке
м!)км!ське оторо техн-1чно1 1нвентаризац11) та проведен1{-'1 ними техн1чно1
1нвентаризац!! захисних споруд, як об'екг|в нер1,хомого майна;

зд!йснення контролю за дощиманням п!дпригмствами. установами |

орган!заш!ями району. як| безпосерелньо лроводять техн|нну |нвентаризашй
з!!хисних споруд, вимог нормативно-правових та методичних докуиент!в, як!
регл:1менц1оть проведення техн1нно] |нвентаризац|т;

узага''1ьнен|б{ результат!в техн|чно! |нвентаризац|| фонду захисних споруд
району та налра&лення }акл}очних зв{:!в до [епартаменц шивйьного захисту
{арк1всько| обласно! дерт<авно| адм!н|страц||;

|пд[0товка голов! районно] дер>кавно| адм1н1сщацп' кер1вництву
п!дприемств, установ | орган1зац1й рйону пропо1иц!й за результатами
проведенн'1 техн1чнот 1нвентаризац1| фонду захисних споруд рйону щодо
покращент'1 стану утримання захисних споруд.

4. (ом|с!то очопюе голова, який мае одного засцпника.
[олово:о ком|с!| признанас:ься лерший засцпник голови районно|

дер>кавно| адм1н|страц1|, в|дпов1дно до розпод|лу функц|ональних обов'язк1в.
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[|осадовий склад ком|с!] затверд){о/с гься головопо районно1 державно[адм1н1страц||.

5. [олова ком1с1]:
веде зас|данлтя ком1с!!!
визначае з член|в ком' ''.

пов,язаних !з,,ров"дей.' ;"::;#'нннж;# .3;н#ч"'н.ж
належать до сфери управл1нття орган|в м1сцевого самовря.ц/&}ння' а такожкоординац|| д!й об'сктових 1нвентаризац1йних ком|с1; п1дпр]"емств, установ !орлан|зац|й, як1 розтрптован! на територ!{ району6. Фсновното орган1зац1йноло формото роботи ком1с1] е зас1дант:я, яЁпроводяться у раз1 необх[дност|, але не р!длше одноло разу яа к8арт:}л.

3ас|дання ком1с!] вва;касться лравоможним, якщо на ньому присутн|
б1льтп як половина !1 ск-гтаду

3ас1даттття ком1с|| веде го.'1ова' а
к)лови_

у раз| його в1дсутност| _ зас1упник

Р!шення ком!с!] прийма€ться в!лщитим
схваленим. якщо ]а нього проголос1вало б!льш
зас|данн] член1в ком1с|].

. ! раз1 р1вного розлод1лу голос|в
зас1данн1.

Р|тпенття ком1с]1- ф1ксулоться у протокол! зас!дання, який п1длису€тьсяголову}очим на зас1данн1, секретарем ком|с|| та затверджу1оться голово}о
райоттно| державно| адм!н|страцп.

7. Робочим органом ком|о1!, що зд1йснтос !! орган!зац1йне, !нформац1йне та
у*":]1:: забезпечення, е сектор цив1льного .*""ц рй'"'| державно|адм|н]страц]!.

ч

голосуванням 1 вважасться
як половина присутн1х на

вир1!ца"]1ьним с голос голов),,к)чого на

!.|о. ковт}1н

|{ер!впик апарацг районпо1
дерэкавно! адм!н!страц!|

л}чниюв 2 44 98


