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 19  червня  2019р.        
                                        
    Про затвердження  зах

та збирання врожаю 2019

 

Згідно з почат
штучного спалювання
вкритих природною аб
обговоривши інформа
щодо  посилення  прот
року на  території  Во
стосовно небезпеки і
стерні, лісосмуг та і
насадженою рослинні
місцеве самоврядуван
безпеку″з метою запоб
місцях переробки та зб
селищної  ради 

 
                                        
 
1.Інформацію селищно
по  забезпеченню  пож
2019 року  на території
2.Затвердити заходи  по
та збирання врожаю 20
3.Дане рішення та затв
під час підготовки та 
масової інформації т
сільськогосподарських 
Вороновицької ОТГ. 
4. Контроль за виконан
 

СЕЛИЩНИЙ  ГО
 

 

        УКРАЇНА 
ВОРОНОВИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НИЦЬКИЙ РАЙОН   ВІННИЦЬКА  ОБЛ
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я  № 158 

.                                                                   
                                                                       
я  заходів  по  забезпеченню  пожежної безпек

19 року  на території Вороновицької ОТГ

початком жнив та стосовно небезпеки
вання сухої трави, стерні, лісосмуг та
ою або штучно насадженою рослинніст
ормацію селищного голови   Ковінько 
  протипожежної  охорони  на  період  зб
ії  Вороновицької   ОТГ», враховуючи 
еки і  профілактики штучного спалюв
 та інших територій, вкритих природ

слинністю, керуючись ст.38,ст.40 Зако
дування в Україні",ст.. 4 Закону Украї
 запобігання надзвичайних ситуацій на х
и та зберігання врожаю,зберігання грубих

                        ВИРІШИВ: 

ищного  голови  Ковінько О.Г. «Про затв
пожежної безпеки під час підготовки та

иторії  Вороновицької ОТГ», прийняти до
ди  по  забезпеченню  пожежної безпеки 
аю 2019 року, (додається). 
а затверджені заходи по  забезпеченню  
и та збирання врожаю 2019 року оприл
ції та довести до відома керівників
ських господарств, розташованих 

 
конанням даного рішення покласти на Лев

Й  ГОЛОВА                                           О.Г

     

 

 РАДА 

  ОБЛАСТЬ 

      смт  Вороновиця 
                                            
безпеки під час підготовки 

ї ОТГ. 

зпеки та профілактики 
уг та інших територій, 
нністю . Заслухавши та 
нько  О.Г.«Про  заходи  
іод  збору  врожаю 2019 
уючи  початок  жнив та 
палювання сухої трави, 
риродною або штучно 
Закону України „Про 

України ″Про пожежну 
й на хлібних масивах, у 
рубих кормів, виконком 

о затвердження  заходів  
вки та збирання врожаю 
ти до відома. 

зпеки під час підготовки 

нню  пожежної безпеки 
оприлюднити в засобах 
ників фермерських та 
аних на території 

Левицьку  О.Ю. 

    О.Г.КОВІНЬКО 



 


