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ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
чЕрнIгIвськоi овлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Чернiгiв м ,#{l
,nl

вiд /[ rZ 22'чГ zOzo р.

Про створення спiльноi KoMicii
з питань перевiрки облаштування
об'ектiв базування (пунктiв базування)

На виконання пунктУ 28 постанови КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд
27 лиrпя 1998 року Jф 1147 кПро прикордонний режим>), з метою недопущення
порушення законодавства Украiъи з прикордонних питанъ та виникнення
конфлiктних ситуацiй пiд час виходу на воду маломiрних плавзасобiв

зобов'язую:
1. Утворити спiлъну комiсiю з питанъ перевiрки облаштування об'ектiв

базування (пунктiв базування).
2. ЗаТВеРДИТИ скJIад спiльноi KoMicii з питань перевiрки облаштування

об'ектiв базування (пунктiв базування) згiдно з додатком.
з. koMicii до початку навiгацiйного перiоду провести обстеження об'ектiв

базування (пунктiв базування) на територiт району та надати в районну
державну адмiнiстрацiю до 30.0З .2020 року акт огляду.

4. Визнати таким, що втратило чиннiстъ, розпорядження голови районноi
державнОТ адмiнiстрацii вiд 20 травня 2019 року j\ъ 144 <Про створення
спrлъноt KoMicit з питанЪ перевiрКи облаштування об'ектiв базування (пунктiв
базування)>>.

5. Контролъ за виконанням розrторядження iалишаю за собою.

В.о. голови Анатолiй кРУГоЛ



Додаток
до розпорядя{енIUI голови

районноТ дер}кавноТ адмiнiстраriiТ
, ' 2020 року М //

склАд
спiльноi KoMicii з питань перевiрки облашryвання об'ектiв базуванrrя

Кругол Анатолiй
миколайович

Гребельний Володимир
Iванович

.Щеркач Валентина
Григорiвна

Зарицький Юрiй
Iванович

Зарецька Ганна
василiвна

IBaxHeHKo BiKTop
миколайович

Клименко Володимир
Iванович

Комлик Олександр
Леонiдович

Мельниченко Сергiй
Петрович

Музика Наталiя
миколаiъна
Прибитько Вадим
Вiкторович 

.

12. Шара Тетяна Петрiвна

Начальник вiддiлу взаемодii з
rrравоохоронними органами, оборонноТ,
мобiлiзацiйноТ роботи, запобiгання корупцiТ
та цивiльного захисry райдержадмiнiстрацii

- в.о. голови райдержадмiнiстрацii, голова KoMicii

- нач€Lльник Чернiгiвського РВ У ДСНС УкраiЪи у
Чернiгiвськiй областi (за згодою),

- в.о. старости !нiпровського старостинського окруry
Михайло КоцюбинськоТ селищноТ ради (за згодою)

- начiшьник вiддirry прикордонноi служби
<!нiпровське> (за згодою)

- гол овний сrrецi алiст вiддiлу iнфраструктури,
житлово-комунzLльного госIIодарства, енергетики,
Mi стобудування, архiтекryри та з ахисту довкiлля
райдержадмiнiстрацii
- заступник Михайло Коцюбинського селищного
голови (за згодою)

- начальник вiддiлу взаемодii з правоохоронними
органами, оборонноТ, мобiлiзацiйноТ роботи,
запобiганшI корупцiТ та цивiльЕого захисту
райдержадмiнiстрацiТ
- заступник начапьника Чернiгiвського районного
вiддiлення полiцii Чернiгiвського вiддiлry полiцiТ
Головного управлiння НацiональноТ полiцii в
Чернiгiвськiй областi (за згодою)
начапьник Чернiгiвського районного управлiння
Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в
Чернiгiвськiй областi'(за згодою)
- в.о. старости Мньовського старостинського окруry
Михайло Коцюбинськоi селищноi ради (за згодою)
- старший .Щержавний iнспектор вiддiлу нагляду
(контролю) за безпекою судноплавства на рiчковому
Tpaнc[opTi В ерхнеднiпровського мiжрегiонального
Управлiння морськоi адмiнiстрацiТ (за згодою)
- заступник керiвника апарату - начzLIIьник
юридичного вiддiлу, по роботi з пepcoHzlJloм та
зверненнями цромадян апарату райдержадмiнiстрацii
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