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yKPAiHA
СУВОРОВСЪКА РАЙОННА У М. XEPCOHI РАДА

розпорядхtЕння
30,о6, /лм

голови ради
лlь qб 6

Про rrризначення вiдповiда-rьних осiб
за забезпечення пoitteitcHoT безtrеклt

на робочих мiсцях \, виконавчих органах
СуворовськоТ районноТ у, шt. XepcoHi ради.
проведення протипожежних iнструктажiв
,tа занять

Вiдповiдно до Кодексу чивi.;tьного захисту УкраТни rзiл 02.10.2t)l2 рокr,Л! 5403-

VI, lIравиjl пожежноi безпеки УкраТни. за-гвердl)I(ених IIака:]ом MiHicl,epcгl-]tt lJlrvtpitttrrix

справ УкраТни вiд 30.|2.2014 року J'{b |4|7, керук)чись с,г. 59 Закоrlr,УкраТлtи <<Il1ltl

мiсцеве самоврядування в YKpaTtri>),I,a Llа ltij{сr,аlзi рittIеllня VII ceciT Xcpcottcbttol'ltic1,1itlT

рttди VIII скликання вiд 20.05,202l року Na 2З5 <<l lpo l]и:]Ilачеtlllrl обся1,1, i rtc;tt

повновarкень районних у мiс,гi XepcoHi pa;t,ta Txllix l]14l(()IIill]tl],tx opratliB ta,littlli,,taltittl

районних у MicT,i XepcoHi рал). у tsиKoHaBtIoN,l},tcobti,tc,ti СlrзороIзсьttоТ ptLi.itltttttll'r \I.

XepctlHi ралI,I:

l. llризначити вiлttоtзiла;lьнип,lи:
1.1. За забезttе.tення поже>lсноТ безtlеttи ()кремих бlrtiвс,rl,. cIl()l)\.t. lIpII\IitI[ctlt,.'зa

утриN,Iання та експлуатацiю засобiв Ilро,гиllожеI(ноI,tr захисl,у \ l}l4li()HaI}tl()M\ l,tlrtitcti
Суворовськоi районноТ у м. XepcoHi рали. керуючоt,о cllpal]alмtt l]иli()IlaBlI()l,() l(()\lircr1

УС'IИt{l1FIКА о.
|.2, За провелеrII{я проl,иll0)(ежIIих iHcT,pl,rcl,alKiB ,t,a ,]tlltя,l ь ] llo)I(e)|(lI()-,lcxIti,tlttlt tl

MiHiMyMy з ttрацiвt-tиками tsик0}lаtsLlих opt,aHiB раt:iонtlоТ \,м .Xepctltti pa]tlt. tccpillltttr,irr

виконавчих tlpt,aHiB:
- вiддiл органiзацiйноl,о та юридtично-каJIрOtstll,о забезttсtIеIlня СКJIЯ['().:
- загаJIьний вiддiл - БУРДIНА Г,;
- фiнансовий вiддiл - ЗУБ I.;

, -вiддiлбyxt,alгt,epcbKoI,()oб.,tirtr,,ta,lBiIlttlcti lIlK()jIA('llK()JI.1
- вiллilr з llи,l,tlнь ilси,ггt_itilt;tьtttlс ti райtlну K()l l()I]lll l}i() М.:
- вiдлiл ведення /]ержавно1,0 pc(,c,lp), llиборltitl МIУС()I]Д l(,:

- секl,ор з lIитань llивi.rtьгtсlгtl l]itxl.{c,|,\,. Mtlбi",ti,lartii,irtrlT ra oбoptllttttli' ptlбtlttt

ЧУБАl-ОВ О.;
- служба у crlpaBax;tilcй l{I()КДР JL:
- у,rrравлiння гtpatti тa cclllia"ltl)II()I,o захис,|,) tItlcc.jIcIlrrя ljl:Зl{()l)()l]ДИIlД Л.
2. Керiвпикам викоFIаtsLIих tlpl,aItill pailottrloT ) \l. Xc1,1ctltti pa.ll14 ,tабсзllсlll] Il1

свосчасне llроведеrlня iHcrpyKTaltiB ,l,a заtIять :t II()же)lttl()- l,cxIli,Itltlt,cl пtirriп,tyпlr,.

3. Розпорядil(ення головLl районrrоТ у мiс,гi ра;tи Bi.t l 1. l0.20lб 1rilrtr Nч 84-rl <<l lptl
сlрганiзаuiю гrрохолженнrl навtiаIIня й rrepeBipKи :]Iltttlb l] IIl4,1,itгlIl ttclrlcciKlttlT бсзttсtси



посадових осiб виконкому Суворовськот райоrlltот у, м. xcpcolri ради> визttill1.I
таким, tцо втратило чиннiсть.

4.Розпорядження висвiтлити на офiцrйноrr) сайтi CyBopclBcbrcoT райоlllttli. )
м. XepcoHi ради та ii виконавLIих органiв,

5, Контроль за виконаIJням IIboI.() розlIоря;l)I(еltIIrI IIOK"rIac l и
справами виконавчого KoMiтeTy УСТ'ИНЕ}lКА О.

на кер)/к)tIог()

Голова районноi
у м. XepcoHi ради Аrrдрiй ЗАДI]I1 lP Я|lИЙ


