і

МОСтаСЬІСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ЗО ЕФЕКІЛ 2 0 1 5 Іів

Мостиська

Про районні спеціалізовані служби

№

412

Зареєстровано в Мостиському
районному управлінні
юстиції у Львівській області

цивільного захисту Мостиської

за

районної ланки Львівської
територіальної підсистеми Єдиної
державної системи цивільного захист

Уповноважена особа органу дер;^вно!
реєстрації

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про місцеві державнС^міністрацп",
Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від
08.07.2015 № 469 "Про затвердження Положення про спеціалізовані

служби

цивільного захисту", з метою організації належного забезпечення заходів захисту
населення і територій від наслідків надзвшіайних ситуацій техногенного
природного

характеру,

проведення

спеціальних

робіт

за

та

функціональною

спрямованістю :

1. Утворити районні спеціалізовані служби цивільного захисту Мостиської
районної ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної системи
цивільного захисту згідно з додатком.

2, Юридичному відділу апарату райдержадміністрації (Сатурчак Н. С.) подати це
розпорядження на реєстрацію до районного управління юстиції.

3. Дане розпорядження набирає чинносіі з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль За виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної/
державної а д ь ^ р ^ а ц і ї

М. М. Мартин

: и..

т

Додаток
до розпорядження
голови райдержадміністрації
« ЗО » жовтня 2015 р. №

Перелік
районних спеціалізованих служб цивільного захисту Мостиської раііонної ланки
№
з/п

Найменування
спеціалізованої служби
цивільного захисіу

1.

Спеціалізована служба із
захисту сільськогосподарських тварин і
рослин

2.

Спеціалізована служба
енергетики

3.

Комунально-технічна
спеціалізована служба

Органи управління і суб'єкти
господарювання, що входять до
спеціалізованих служб цивільного
захисту
Управлишя агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Управління ветеринарної медицини у
Мостиському районі
Мостиське, Крукеницьке,
Судововишнянське та Мостиське військове
лісництва
Суб'єкти господарювання
сільськогосподарського спрямування
Мостиський район електромереж
Суб'єкти господарювання паливноенергетичного комплексу •
Сектор розвитку інфраструктури та
житлово - комунального господарства
райдержадміністрації
Мостиська служба філії "Самбірське УЕГТ"

Начальник
спеціалізованої служби
цивільного захисіу

Начальник
управління Начальник управління ветеринарної
агропромислового
медицини у Мостиському районі
розвитку
райдержадміністрації
Лісничі Мостиського,'Крукеницького,
Судововишнянського та Мостиського
військового лісництв
Керівники суб'єктів господарювання
сільськогосподарського спрямування
Начальник Мостиського Головний інженер Мостиського РЕМу
РЕМу
Завідувач сектору
розвитку інфраструктури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Суб'єкти господарювання житловокомунального господарства
4.

Спеціалізована служба
торгівлі та харчування

Відділ економічного розвитку та торгівлі
райдержа,7тміністрації

Заступники начальника
спеціалізованої служби
цивільного захисіу

Начальник відділу
економічного розвитку та
Суб'єкти господарюваЕшя у сфері торгівлі і торгівлі

Начальник Мостиської служби філії
"Самбірське УЕГГ"

Керівники суб'єктів господарювання
житлово-комунального господарства
Голова правління Мостиської
райкоопспілки
Посадові особи керівного складу

Продовження додатка
№..
з/п

5.

Найменування
спеціалізованої служби
цивільного захисту

Медична спеціалізована
служба

Органи управління і суб'єкти
господарювання, що входять до
спеціалізованих служб цивільного
захисту
харчування
Комунальна центральна районна лікарня

Начальник
спеціалізованої служби
цивільного захисту
райдержадміністрації
Головний лікар
комунальної центральної
районної лікарні

Мостиський районний лабораторний відділ
відділ лабораторного дослідження ДУ
"ЛОЛЦ" Держсанепідслужби у Львівській
області

6.

Спеціалізована служба
транспортного
забезпечення

суб'єктів господарювання у сфері
торгівлі і харчування
Начальник Мостиського районного
лабораторного відділу лабораторного
дослідження ДУ "ЛОЛЦ"
Держсанепідслужби у Львівській області
Головний спеціаліст Городоцького
міжрайонного управління
Держсанепідслужби у Львівській
Області

Посадові особи керівного складу
лікувальних та лікуварнопрофілактичних закладів і установ,
суб'єктів господарювання, що
здійснюють виробництво та постачання
фармацевтичних і лікувальних засобів

Городоцького міжрайонного управління
Держсанепідслужби у Львівській області
Суб'єкти господарювання, що здійснюють
виробництво та постачання
фармацевтичних і лікувальних засобів
Сектор розвитку інфраструктури та
житлово-комунального господарства
райдержадміністрації
Філії, відділення та інпіі відокремлені підрозділи державних суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері
автомобільних, залізничних перевезень
Суб'єкти господарювання, що провадять
діяльність у сфері автомобільних,
залізничних, повітряних та річкових
(морських) перевезень

Заступники начальника
спеціалЬованої служби
цивільного захисту

Завідувач сектору
розвитку інфраструктури
та житлово-комунального
господарства
райдержадміністрації

Директор КП "Ластівка"

Продовження додатка
№
з/п

7.

Найменування
спеціалізовано'гслужби
цивільного захисіу
Спеціалізована служба
зв'язку і оповіщення

Органи управління і суб'єкти
господарювання, що входять до
спеціалізованих служб цивільного
захисту
Станційно-лінійна дільниця № 3
м. Мостиська РЦТ № 133 м. Яворів
Львівської філії ПАТ "Укртелеком"
РС Головного управління ДСНС України у
Львівській області

Начальник
спеціалізованої служби
цивільного захисту
Начальник станційно лінійної- дільниці № 3
м. Мостиська РЦТ № 133
м. Яворів Львівської філії
ПАТ "Укргелеком"

Завідувач сектору з питань цивільного
захисту райдержадміністрації

Начальник РВ Головного
управління МВС України
у Львівській області

Заступник начальника РВ ГУ МВС
України у Львівській області

Студія районного радіомовлення
Відділ 3 інформаі#ної діяльності та зв'язків з
громадськістю апарату райдержадміністрації
8.

9.

Спеціалізована служба
охорони громадського
порядку

Районний відділ Головного управління
МВС України у Львівській області
Охоронні підрозділи, служби, суб'єкти
господарювання

Інженерна спеціалізована
служба

Управління водного господарства
ДРП № 3 філії "Яворівська ДЕД"

Заступник голови райдержадміністрації

Заступники начальника
спеціалізованої служби
цивільного за;хисту

Начальник управління
водного господарства

Редактор районного радіомовлення
Начальник відділу 3 інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю
апарату райдержадміністрації

Посадові особи керівного складу
охоронних піпрозділі^, служб, суб'єктів
господарювання
Начальник ДРП № 3 філії "Яворівська
ДЕД"
Посадові особи керівного складу
суб'єктів господарювання дорожньобудівельного та дорожньоексплуатаційного спрямування і які
провадять будівельну діяльність

О. 3. Станкевич

