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Про прилбання пzrпьною для створенЕя
районного матерiапыrого резерву та надzrнЕя
бензину 30,Д[РЧ У.ЩСНС Украiни в областi

Згiдно з Кодексом цивi.:тьного захисry УкраiЪи та поста]lовою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 30 версrrя 2015 року ]Ф 775 (Про затвердження Порялry
створення та використанIuI матерiальних резервiв для запобiганrя i лiквiдацii
наслiдкiв надзвичайних сиryацiй>, вiдповiдно до пункту 5 протокоlry районноi
KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайншt ситуацiй вЦ
14 червня 2017 року Ns 8 та з метою забезпечення поже)rсrоi безпеrса i
оперативного реаryванrrя у лiтнiй пожежонебезпечrтий перiод:
1. Фiнансовому управлiнню райлержадмiнiстрацii видiлити 16100,0 грн.
(шiстнадцять тися.l сто гривень 00 коп.) iз коштiв, передбачених у рйонному
бюдхетi на 2017 piK на cTBopeHE I районною мат€рiальною резерву для
запобiганяя i лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй вiдповiдно до районноi
програми цивiльного захисry Вiльшанського району Кiровоградськоi областi
на 2016-2020 роки (додаmк 4, напрямок 2, rTyHKT l), затвердженоi рiшенrrя,,r
cecii Вiльшанськоi районноi ради вiд 11 березня 20lб року М 53, для придб {Irя
700 л (ciMcoT лiтрiв) бензину А-92.

2. Сектору

фiнансово-господарськоm забезпечення апараry районЕоТ
державноi адмiнiстрацii пiдготувати докуItlенти на придбання вказаного
паJIьного.

3. Сектору з питань цивiльного захисry райдержадмiнiстрацiТ передати
30 державнiй пожежно-ряryъальнiй частинi управлiння,Щержавноi слlя<би
Украiни з надзвичайних сиryацiй в областi 700 л (ciMcoT лiтрiв) бензину А-92
iз районноm матерiщrьного резерву дIя запобiгання i лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайних сиryацiй для забезпечеrrня оперативного реаryъання пiдроздiлу у
лiтнiй пожеЙонебезпечний перiод та роботи рейдових груп щодо дотримання
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вимог пожежноi безпеrс.r пЙ час зернозбиральноТ качrпанii та
екосистемах в лiтнiй перiод.

у

природнID(

4. Нача,rьнлку З0 державноi пожежно-ряryвальноi частини управлiнкя

.Щержавноi сrryrкби Укра'iни з надзвичайних сиryацiй у Кiровогралськiй областi
Прохорову А.С. пiсrrя використання наданого паJIьIIого надати до ссктору з

питань цивiльного захисту райдерхадмiнiстрацii пйтверджуючi докумеrтги
щодо iх цiльового використання.
5. Контроль за викон:lнням даного розпорядженюI покIIасти на першоm
заступника голови райоrтноi державноi адмiнiстрачii Нестерова С.А.

Першlй заступпrrк головш
райовrоi деря€вноi адмiвiсграцii

с.нЕстЕров

