
yKPAIHA
СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У М. XEPCOHI РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ради30, 06, J,olz

l1po вiдповiдаrгьних осiб з питань
охорони працi у виконавчих органах
СуворовськоТ районноТ у м. XepcoHi рали

ВiДПовiдно До ст.ст. l3,18 Закону Украiни Kllpo охорону rlpalti>>. c,r,. l5З Ko:tcKcy зttкоlтiв
ПРО ПРаЦЮ В YKPaTHi, керУЮчись cr,. 59 Закс,tну УкраТltи KIlpo Micrtetse са]\,Iоt]ряJlування в YKpai'rrtil
Та на пiдставi рiшення VII ceciT ХерсонськоТ шtiськоТ рали VIIl скликаннrI Bi.,r 20.05.202l poKr
N9 2З5 кПро визНаченнЯ обсягУ iмеЖ поRноtsажСнь райсlнНих у r,riс,гi XcpcclHi pa;t ra lxlrix
виконавLIих органiв ,га лiквiлаuiю районних }' ь,tiс,гi Xepcorri pil.lt)). ,J \,te,l 0IO ,]абс,]гlс.Iеttttll

функцiонУвання сисl,еми управлiння охорOноЮ rlpalli ч викоtlttв.ttlл,tч Kc,l1,1irCli ('vBtlptlBCt,tttlt'

райоr*ноТ у м. XepcoHi рали:

l. Призначити вi;tllовiдальниN4и:
1.1. За проведення вступного iнструк,гажу з охор()ни гlрашi t ttраltitзнl|кiiN,Iи. якi

ПРИЙМаЮТЬСЯ На робоry та контролю Iцодо забезпе.lенняt tзирitt,tе}{}{я гIиl,ань ,] 0хорOtIи гlраlti.
керуючого справами виконавчого KoMiтeтy УС,'ТИН}lНI(A О.

1.2. За ПРОВеДення первинного. гIовторноl,о. п0,1аIIланOвсlt,tl. tti:lbot]O1-o iнсгрчк,l,аи(\ }ltt

робочоп,rу мiсцi з I]итанЬ охоронИ працi :з lrраtliвникаь,tИ t]ико}lаt}lIИх tl1ll.attiB paйtltllttii'r
м .XepcoHi ради, керiвникiв виконавtIих органiв:

- вiддiл органiзачiйного та юрилично-ка;lровогсl ,забезllсLIеtlня СКJIЯI' ().:
- загальний вiлiл - БУР/{IНД l-.;
- фiнансовий вiддiл - ЗУБ I.:
- вiддiл бухгалтерського облiку ,l,a ,зtзi,tнсlс li - tIIК()JlДСt IK() JI.:
- вiддiл :] питань rкитr-сiliяльнос ri район1, K()t I()l]l:} IK() М.:
- вiддiл ведення !ержавного рессl,р\/ виборrtiв MIYC()I}A Ii.l
- СеКТОР З ПИТанЬ ЦивiлыtоI,о захисI,у. мобi,liзаrtiЙlrrli ,lit сlборсltlttсl'i рtlбt1,1и
ЧУБАТОВ О.;
- слу}кба у справах дiтей ДЮКАI'JI.;
- УпРавлiння пратli та coцizulbнol,o,]axI4c,|,),Hacc,lctll{rl БllЗI{()l'()ВЛЙtIД Л.-2. КерiвНикам виконаtsчих tlpl,aHiB районнсlТ ),M.Xcpcorri рit,,tи 

,laбc,]IIclIt..l,|,lJ c}]()(,IIacllc
проведення iHcTpyKTarKiB. веденl]я докумеll,гаttii'з пиl.анL ()xop()ll1,I ttp-latti,

3. РозпорЯдженнЯ висвiтлити на офiцiйному саЙri CyrзopilBcbKclT райtоttноТ пл. Xcpccllli
ради та ij виконавчих органiв.

4. Кон,гроль за виконtlнням l(bo0,tl розпоряJlжс]jнr] lIок,rIас,гLl на KepylOLIoI.0 cllpat]a\,l 1.1

виконавчого KoMiTeTy УСТИНЕНКА о.

Голова районноТ
у м. XepcoHi рали
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