УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від “ _01_ ” серпня 2018 р.

м. Стрий

.№ _73_

Про призначення комісії для зняття
з обліку захисних споруд цивільного захисту
№ 50023 та 50024 на території міста Стрия.
У відповідності до вимог п/п 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні “, ст. 32 Кодексу Цивільного захисту України, на
виконання листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від
23.04.2018 р № 16-5712/162 та листа директора департаменту з питань
цивільного захисту Львівської облдержадміністрації від 17.07.2018 р. “Про
активізацію роботи щодо зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту,
що були взяті на облік з порушеннями“ та з метою належної організації роботи
з обстеження, списання і зняття з обліку захисних споруд цивільного захисту,
які були взяті на облік з порушеннями в місті Стрию:
1. Призначити комісію з вивчення обставин, які призвели до відсутності в
наявності захисних споруд цивільного захисту, що належали до державної
форми власності, на приватних підприємствах "Декор Транс" та "Перлина
АРС" з метою списання і зняття їх з обліку у складі:
Р. Маланій – перший заступник міського голови, голова комісії.
Є. Харик - начальник відділу з питань НС та ЦЗН, оборонної і
мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської ради, заступник голови
комісії.
Члени комісії:
І. Полюхович – старший інспектор з цивільного захисту відділу питань
НС та ЦЗН, оборонної і мобілізаційної роботи виконавчого комітету міської
ради;
І. Тулін – головний інспектор Стрийського РВ ГУ ДС НС України у
Львівській області (за згодою);
І. Яцик – фахівець з ЦЗ станції “Стрий“ (за згодою);
Д. Наливайко – завідувач навчально-консультаційним пунктом у
м. Стрию НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської області (за згодою).
Р. Самотис – директор ТзОВ „Перлина АРС“ та „Декор Транс“ (за
згодою),
2. Комісії (Р. Маланій) до 15 жовтня 2018 року відповідно до „Алгоритму
дій щодо виключення з обліку захисних споруд цивільного захисту,
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поставлених на облік з порушеннями“, провести перевірку в ПП ВКФ
„Перлина АРС“ та ПП „Декор Транс“ протирадіаційних укриттів № 50023 та
№ 50024 за адресою: вул. Львівська, 146 щодо їх наявності та готовності до
укриття людей.
Результати роботи комісії по кожній захисній споруді цивільного захисту
оформляти актами з подальшим розглядом узагальнених результатів перевірки
та вирішення встановленим порядком питання щодо їх списання і зняття з
обліку.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника міського голови Р. Маланія.
Міський голова

Роман Шрамов’ят

