УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 25 » травня 2011 року

№ 391-р
смт Голованівськ

Про
посилення
охорони
ліній
електрозв’язку на території району
Відповідно
до
законів
України
«Про
місцеві
державні
адміністрації»,
«Про телекомунікації», «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності за правопорушення в галузі зв’язку», постанови Кабінету
Міністрів України від 29 січня 1996 року № 135 «Про затвердження правил охорони ліній
електрозв’язку» із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 року № 1465, на виконання розпорядження голови
облдержадміністрацій від 13 травня 2011 року № 429-р та з метою забезпечення надійної
роботи ліній електрозв’язку на території району:
1. Відділу промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку управління економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації, селищним та сільським головам, ЦТП № 9,
ДЕЛКС-821, Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області:
вжити заходи щодо дотримання на території району Правил охорони ліній електрозв’язку
та умов проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній
електрозв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня
1996 року № 135 із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 2004 року № 1465;
довести до підприємств, організацій, установ, населення району вимоги законодавства
щодо відповідальності за пошкодження ліній електрозв’язку та умови проведення робіт у
межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електрозв’язку та проводового мовлення.
2. ЦТП № 9, ДЕЛКС-821:
провести роз’яснювальну роботу, спрямовану на забезпечення збереження ліній
електрозв’язку, недопущення їх пошкоджень і на виконання усіма підприємствами,
установами, організаціями та громадянами вимог Правил охорони ліній електрозв’язку;
посилити контроль за дотриманням вимог нормативних документів про металобрухт у
пунктах прийому металобрухту. У разі виявлення порушень цих вимог вносити пропозиції
відповідним органам про припинення їх діяльності.
3. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області організувати роботу
щодо своєчасного розслідування випадків пошкодження кабельних ліній електрозв’язку,
розкрадання та знищення лінійно-кабельних споруд, випадків порушення Правил охорони
ліній електрозв’язку та сприяти припиненню дій, що можуть призвести до пошкодження
ліній електрозв’язку.
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4. Голованівському РВ УМВС України в Кіровоградській області, селищним та сільським
головам, ЦТП № 9, ДЕЛКС-821 надавати узагальнену інформацію управлінню економіки та
розвитку інфраструктури райдержадміністрації щороку до 20 січня.
5. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації надавати
головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації
щороку до 1 лютого.
6. Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної
адміністрації від 26 березня 2009 року № 208-р «Про забезпечення збереження кабельних
ліній електрозв’язку від пошкоджень».
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

