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9уц!в х" /2
|1ро внесення зм!н до розпорядтсення
голови райояно1 дертсавно!
адм!н!страц1! в|д 11.!0.2013 ш9 341.

Б|дпов1дно до статей 6' 27' з9 3акону 9кра'тни <|1ро м1сцев1 дерэкавн|
адм1н|страц||>, на виконання вимог статг! 25 (одексу гщв|льного захисц
9ща!ни та з мето1о орган|зац!| проведення спец|альних роб|т ! заход!в з
цив|льного захисц та |х забезпеяентля, що потреб1тоть запутення фах1вц1в
певно| спец|альност!, техн|ки ! майна спец|ального призначення' внести до
розпоряд)кення голови районно! дер)кавнот адм!н!страц1! в1д 11.10.2013 Ф 341
<<|1ро створент:я територ|альних опец|ал1зованих служб цив!льного захисту
рйону>> так1 зм|ни:

1. 3атвердити новий ||ерел|к територ!альних спец!ал|зованих спух<б

цив!льного захисц 9уц|вського району (додаеться).
2. 3изнати таким, що втратив винн1сть, пункт 2 розпоряд}(ення п)лови

районно1 дер;кавно| адм!н1страц1| в|д 11.10.2013 ф 341 (про створенн'{
територ|атьних спец1ал!зованих служб цив|льного захисц рйонр>.
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