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чугу!вськА рдйоннд д[РжАвнА Адм!ц!стРАц1я
хдркпвсько! оБлАст!

Розпо Рядж в ння

{уц|в хр ,/9ё

!1ро х1д вико|]ання постанови (аб!нец
}1!н!стр!в укра!ъи в!д 09.01.2014 )\! 11 <|!ро
затверд'€н||я !1олотсення !|ро сд!|ну
дер)кавну сцстему л]ив!льного захисту>>

1{ерутонись статтями 6,25 3акону !кра!ни <|1ро м|сцев! дертсав:л!
адм1н!страц|!), на виконання вимог постанови (аб1нец й1н|стр[в !кра!ни
в1д09.01'2014 1\! 11 <|{ро затверд)кення |1оложення про €дину державну
систеплу т]ив|льного захисц))' врахову}очи р1:шення колег1! рйоннот державнот
алм1н!страш!| в|д 25 серпня 20| 5 роц:

1. -|1ертпому засцпнику лолови райог]но! дер:кавно| адм|н[страц|!
8арже|нову {Ф.1(':

].|' Бзя'т и п|д особистий контроль виконання виконкомами с!льських.
сели!дних рал. п!лприсмствачи. установами та орган!заш1ями району вимог
постанови (аб1нец \4|н|стр|в 9ща!ни в!д 09.01.2014 }'[е 11 <|1ро затверд)кення
|]оло;кення що сдин} державн) сис':ему шив|льног0 ]ахисц'.

1.2. Розглянути протягом четвертого кварталу поточного роч. питання на
сем|нар-нарал1 з с|льськими, седищними голов.|ми' секретарями м|сцевих рад
щодо вивчення вимог чинного законодавства з питань' пов'язаних |з

запоб!ганням виникненн}о надзвичайних сицац1й техногенного та природноп)
характеру' орган|зац!! пер1]]очеРгових заход|в з л[кв1дац|1 насл1дк1в
надзвичайних сицац!й м!сцевого (об'ектового) р|вня.

2. Рекоменлувати виконкомам с!льських. селишних рад. кер1вникам
п!дприсмств, установ та орган!зац1й до 01. 10.2015:

2.1. Б!дпов1дними розпорядчими актами утворити ком1с!] з питань
надзвичайних ситуац|й (ком|с|! з питань техногенно-еколог|чно| безпеки |

надзвичайних сицац|й) в1дпов1дно до вимог 1ипового положення про

рег|ональну та м|сцеву ком[с1то з питань техногенно-еколог!чно] безпеки |

надзвинайних сицац!й, затвердхеного пост.|новок) 1{аб1нец й|н!сщ1в 9ща'|ни
в|д 17 иервня 2015 року }хго 409.

2.2.Бизначутти персональний склад ком1с1], затвердити функц1она.лтьн|
обов'язки член1в ком!с!! в|дпов1дно до рехим|в 1! функц|онуваш:я.

2.3. €класти [[лан роботи ком|с[] на 2015 р!к та забезпечити його
виконання в повному обсяз| протягом року з! складанням протокол!в зас!лань
ком!с||.

2.4. Розробити планутон1 доч/менти: плани основних заход|в цив{льного
захисц на 2015 р1к, плани реацвання на надзвичайн1 сицаш!|' як! моэкуть
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виникнути на територ1] рад' та !нструкц;] щодо д|й персоналу рад у раз1 загрози
або виникнення надзвичайних сицац|й (д';я рад з чиседьн!стто пра1]1о1очого

персоналу 50 ос|б [ менлше).
2.5. Фрган1зувати та забезпечити ц1лодобовий пост|йний зв'язок | обм|н

|нформац!сто з питань надзвичайних сицац!й з координу1очими та поот!йними
органами управл1ння районно! ланки територ1ально] п|дсистеми сдино]
державно! системи цив1льного захисц.

3. [ектору цив!льного захисч районнот державнот адм!н|страш!}
(,[улников \4'€.) 1нформувати про виконання розпоряд)кення голову районно!
державнот алм|н|сщац|! через сектор кон грол|о апарац районно1 державно1
адм|н[страц1| до 0 | '|2'20\5 '

4. (онтроль за виконанням Розпорядження зали11|а1о за собото.

|олова райояно! леракавно! (
адм|н!страц!! €.о. коРол!ок


