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Присутнi члени KoMicii :
Баранiченко О.I.,Iпryк Е.О., Кривошеев А.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю.,
Гладарева О.Д., Кiпрушева Г.Я., ТIIз;99з М.О., Парфентъев В.М.
Головував : Тарабака О.А.
Секретар: Iшцуtс Е.0.

ПОРЯДОК ДЕННИИ
1. Дро проведення а4 березня 2а2| року святковог0 концерту до

Мiжнародного жiночого дня у примiщеннi Па-пацу кулътури.
2. Про проведення 0б березня 2021 року святкового концерту до
величнiсть Жiнка> примiщеннi
Мiжнародного жiночого днlI
Козацъкого Будинку культури для мешканцiв смт Козацьке та Веселе.
3. Про проведення 06 березня 2021. року щорiчного обласного конкурсу
читцiв, присвяченrо< пам'ятi Т.Г.Шевченка <<Свiтлиця кобзаревих д}м)> у
примiщеннi Палаuу кулътури.
4. Про проведення |4 березня 202t року загаllьномiського фестиваlпо
свято <<Новокаховська Масниця) на центральнiй площi MicTa.

di

у

шроведеннlI 25 березня 202| року мiського етагý/
Всеукраiнського конкурсу-фестивалю вiйськово-патрiотичноi творчостi

5. Про

<Оберiг>.

по першомч питанню:
СЛУХАЛИ:

l.

Про проведеннrI 04 березrrя 202\ року святкового концерту до
Мiжнародного жiночого дня у примiщеннi Палацу культури
,,Щоповidач : Заруdна Н. С.
,Щоповiдач проiнформувала, що органiзацiйний KoMiTeT передбачив
згiдно рекомендацiй ПКМУ J\b 104 вiд 17 лютого 202t року , Постанови вiд

04.08.2020 року Ns 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря Украihи, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13
жовтнrt 2020 рску Jф 956 пiд час проведення культурно-мистецьких заходiв
на перiод карантиIту у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-19) насryпне: проведеншI з€lходу при наповненостi зашу не бiлъше
50 вiдсоткiв мiсцъ, забезпечення дотриманЕя мiж )п{асниками фiзичнот
дистанцiТ не менше нiж 1,5 метрq темпераryрний скринiнг, обробку
антисептичними засобами.

УХВАJIИJIИ:

1. .Щозволити проведеЕЕя 04 березня 202L року святкового коЕцерту до
Мiжнародного жiночого дЕя у примiщеннi Па-гrацу культури при yMoBi
неухильного виконаЕЕrt рекомендацiй Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украi'ни
}lb l04 вiд 17 JIютого 202| року, Постанови вiд 04.08.2020 року Jtlb 45
MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного санiтарного лiкаря
Украiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 13 жовтня 2020 року
Ns 956 пiд час проведення культурно-мистецьких заходiв на перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9), а

саме: цроведенЕя заходу при наповненостi заrry не бiльше 50 вiдсоткiв мiсць,
забезпечення дотримання мiж учасниками фiзичноТ дистанцii не менше нiж
1,5 метра, температурний скринiнг, обробку антисептичними засобами.
2. Вiдповiдальною особою за проведеннrI святкового концерту до
Мiжнародного жiночого дня у примiщеннi Палацу культури призначити
начапьника вiддirry культури
ryризму HoBoKar<oBcbKoi MicbKoi рад{

i

ЗаруднуН.С.
3. Начальнику Каховсъкого районного вiддirry полiцii ГУ нацiонагrьноi
полiцii в Херсонсъкiй областi Парфентеву В.М., директору КII Мунiципчtльна
охоронa>) Нiчеса М.М. забезпечити Iромадський порядок та здiйсrповати
контролю за дотриманням цромадянами вимог карантинних обмеженъ .
4. Контролъ за виконанням рiшення покJIасти на застугIника мiського
голови Арнаут В.В.

по дпyгомч питанню:

СЛУХАЛИ:
1. Про проведення 06 березня 2021. року святкового концерту до
Мiжнародного жiночого дня (iI величнiсть Жiнка> у примiщеннi

Козацького Будинку культури дJIя мешканцiв смт Козацьке та Веселе.
,Щоповidач : Заруdна Н. С.
.Щоповiдач проiнфорIчц.вала, що органiзацiйний KoMiTeT передбачив
згiдно рекомендацiй ПКМУ Ns 104 вiд 17 JIютого Z02l року , Постанови вiд
04.08.2020 ро*у Ns 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13
жовтня 2020 року Ns 956 пiд час пвоведення культурно-мистецьких заходiв
на перiод карантину у зв'язкry з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-19) наступне: проведеншI зa>(оду при Еаповненостi заlrу не бiльше

50 вiдсоткiв мiсць, забезпечення дотриманЕя мiж r{асниками
дистаrпдii не менше нiж 1,5 метра, темпераryрний скринiнг,

фiзичноТ

обробку

антисептичними засобами.

YXBAJIILIIИ:
концерц до
Мiжнародного жiночого дня (ii величнiсть Жiнка> у примiщеннi
Козацького Будияку культури для мешканцiв смт Козацьке та Веселе при
yпloBi неухипьного виконЕlнюI рекомендацiй Постанови Кабiнеry MiHicTpiB
1. ,.Щозволити проведення 06 березня 2021. року святкового

Украiни ЛЬ 104 вiд 17 шотого 202t року, Постанови вiд 04.08.2020 року Ns 45
MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного санiтарного лiкаря
Уlсраiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Уryаiни вiд 13 жовтня 2020 року
ЛЬ 956 пiд час проведення культурно-мистецькlD( засодiв на перiод
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHo? хвороби (COVID-l9), а
саме: проведеннrI заходу при нЕtповненостi залу не бiлъше 50 вiдсоткiв мiсцъ,
забезпечення дотримання мiж у{асниками фiзичноi дистанцii не менше нiж
1,5 метра, температурний скринiнг, обробку антисептиItними засобами.
2. Вiдповiдалъною особою за проведення святкового концерту до
Мiжнародного жiночого д{rt (ii величнiсть Жiнкa> у примiщеr*ri
Козацького Будинку кулътури дJIя мешканцiв смт Козацъке та Веселе
призначити нач€}пьника вiддiлry культури i ryризму HoBoKaxoBcbKoi MicbKoT
ра,ди Зарудну Н.С.
3. НачальЕику Каховського районного вiддilry полiцii ГУ нацiона.пьноi
полiцiТ вХерсонськiй областi Парфентеву В.М., директору КП Мунiципалъна
охоронa>) Нiчеса М.М. забезпечити громадський порядок та здiйснювати
контроJIю за дотриманЕям цромадянами вимог карантинних обмежень .
4. Контроль за виконанЕям рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Арнаут В.В.

по третьомy пптанню:

СЛУХАЛИ:

Про проведення 0б березня 2021- року щорiчного обласного конкурсу
читцiв, присвяIIенrдr пам'ятi Т.Г.Шевченка <<Свiтлиця кобзаревих дуýl> у
примiщеннi Палацу культури.
flоповidач: Заруdна Н.С.
,Щоповiдач проiнфорлцвала, що органiзацiйний KoMiTeT передбачив
згiдно рекомендацiй ПКМУ Ns 104 вiд 17 JIютого 2a2L року , Постанови вiд
04.08.2020 року Ns 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря Украiни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13
жовтЕя 2020 року }lb 95б пiд час проведення культурно-мистецькlD( заходiв
на перiод карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби
(COYID-19) наступне: проведенIuI зtлходу при наповненостi заIry не бiльше
50 вiдсоткiв мiсць , забезпечення дотримання мiж rIасниками фiзичноТ
1.

дистанцiТ

не менше нiж 1,5 метра темпераryрний скринiнг,

антисептичними засобами.

обробку

УХВАЛИJIИ:

1. ,Щозволити проведення проведення 06 березня 202| року щорiчного
обласного конкурсу читцiв, присвячених пам'ятi Т.Г.Шевченка <<Свiтлиця
кобзаревID( .щrм> у примiщеннi ПалаL{у культури при yMoBi не)D(ильного
виконання рекомеЕдацiй Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи ЛЬ 104 вiд 17
JIютого 202L року, Постанови вiд a4.a8.ZOZ0 року Ns 45 MiHicTepcTBa охорони
здоров'я, Головного державного санiтарного лiкаря Украiни, Постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 13 жовтIuI 202а року Ns 956 пiд час
проведення кулъryрно-мистецьких заходiв на перiод карантиIIу у зв'язку з
поширенням коронавiрусноi хвороби (СОYID-19), а саме: цроведенЕrI заходу
при наповненостi заJIу не бiльше 50 вiдсоткiв мiсць, забезпеченЕя
дотриманЕrI мiж уrасниками фiзичноi дистанцii не менше нiж 1,5 метра,
темпераryрний сщринiнг, обробку антисептичними засобами.
2. Вiдповiдапьною особою за проведенIш щорiчного обласного
конкурсу читцiв, присвяченlD( пам'ятi Т.Г.Шевченка <<Свiтлиця кобзаревшt
дrю> у шримiщеннi Палацу культури призначити нач.tпьника вiддiлrу
культури i туризму Новокаховськоi MicbKoi ради Зарудну Н.С.
3. Начальнику Каховського райоrпrого вiддiлу полiцii ГУ нацiоналъноi
полiцii в Херсонськiй областi Парфентеву В.М., директору КП Мунiципальна
охоронa>) Нiчеса М.М. забезпечити громадський порядок та здiйснювати
конц)оJIю за дотриманням громадянами вимог карантинних обмеженъ .
4. Контроль за виконаннrtм рiшення гIокJIасти на заступника мiсъкого
голови,4рнаут В.В

По четвертому питаIlню:
СЛУХАЛИ:
1. Про цроведення 14 березня 202I року загапьномiсъкого фестивалю
свято <<HoBoKа>roBcbкa Масниця> на центральнiй площi MicTa.
,Щоповidач : Заруdна Н.С.
Щоповiдач проiнфорп,тувала, що органiзацiйний KoMiTeT передбачив
згiдно рекомендацiй ПКМУ }lb 104 вiд 17 лютого 2021року , Постанови вiд
04.08.2020 року Ns 45 MiHicTepcTBa охорсни здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Ук.раiЪи вiд 1З
жовтня 2а20 року ЛЬ 95б пiд час проведенIш культурно-мистецьких заходiв
на перiод карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-l9) насryпне: проведенЕя з€жоду за rIастю не бiльш як однiеТ особи
на 4 кв. метри площi, огородження та розмiжа територiТ гrлощi,
температурний скринiнг, обробrсу антисептlЕIними засобами, iнформацiйнi
IIц.Iти про дотриманнrt дастанцiТ, черryваIIня медичноТ пожежноТ,
полiцейськоi с.ггужб, мунiципаrrьноI охорони..

УХВАДРIЛИ:

1. ,Щозвоrшrти проведення 14 березня 202t року загалъномiського фестиваrпо
свято <<Новокаховська Масницл> на централlьнiй площi MicTa при yMoBi

неухильного виконання рекомендацiй Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи
Ns 104 вiд |7 JIютого 2021_ року, Постанови вiд 04.08.2020 року }lb 45
MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного санiтарного лiкаря
УкраiЪи, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1З жовтня 2020 року
пiд час проведенЕя культурно-мистецъких заходiв на перiод
Ns
карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9), а
саме: проведенЕя заходу за участю не бiльш як однiеi особи на 4 кв. метри
гrлощi, огородженнrI та розмiтка територii площi, температурний скринiнг,
обробку антисептитIними засобами, iнформацiйнi шц.Iти про дотримання

95б

дистанцiТ, черryваннrI медичноТ пожежноi, полiцейськоi

сrrужб,

мунiципальноТ охорони.

Вiдповiд€tльною особою за проведеннlI |4 березня 202L року
загальномiського фестивалю свято <<Новокаховська Масниця)) на центральнiй
площi MicTa шризначити начальника вiддiлу культури i ryризму
Новокаховськоi MicbKoi р4ди Зарудrrу Н.С.
3. Начатlьнику Каховсъкого районного вiддilry полiцii ГУ нацiональноi
полiцii в Херсонськiй областi Парфентеву В.М., директору КП Мунiципurльна
охорона>) Нiчеса М.М. забезпечити громадсъкий порядок та здiйснювати
контроJIю за дотриманЕям цромадянами вимог карантинних обмежень .
4. KoHTpoJb за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiсъкого
голови Арнаут В.В

2.

По п'ятому пптапню:

CJIYXAJIИ
* Про проведення

1.

25

березня

202| року мiсъкого

етагry

ВсеукраiЪського конкурсу-фестивашо вiйськово-патрiотичноТ творчостi

<Оберiп.
flоповidач: Таран Н.М.
,Щоповiдач проiнформувала, що органiзацiйний KoMiTeT передба.плв
згiдно рекомендацiй ПКМУ Ns 104 вiд 17 JIютого 202I року , Постанови вiд
04.08.2020 року J\b 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Гоповного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 13
жовтня 2020 року Ns 956 пiд час проведення культурно-мистецьких заходiв
на перiод карантину у зв'язку з поширенIutм KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-l9) наступне: проведення заходу при наповненостi загrу не бiльше
50 вiдсоткiв мiсць, забезпеченнrI дотримання мiж у{асникztми фiзичноi
дистанцiТ не менше нiж 1,5 метра, темпераryрний скринiнг, обробку
антисептиtIними засобами.

УХВАJIИJIИ:

1. ,Щозволити проведення 25 березня2O2L року мiського етапу
ВсеукраiЪського конкурсу-фестивалю вiйськово-патрiотичноТ творчостi
<<Оберiп при yMoBi неухильного виконання рекомендацiй Постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи Ns 104.вiд 17 лютого 202| року, Постанови вц
04.08.2020 року Ns 45 MiHicTepcTBa охорони здоров'я, Головного державного
санiтарного лiкаря УкраТни, Постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 13

жовтня 2020 року Ns 956 пiд час проведенIuI культурно-мистецьких заходiв
на перiод карантину у зв'язку з поширеннrIм KopoHaBipycHoi хвороби
(COVID-l9), а саме: проведеш{rI заходу при HaпoBHeHocTi загrу не бiльше 50
вiдсоткiв мiсць, забезпечення дотримання мiж )часЕиками фiзичноi дистанцii
не менше нiж 1,5 метра, темперац(рний скринiнг, обробку антисептичними
засобами.
2. Вiдповiдztпьною особою за мiського етапу ВсеукраiЪського
конкурсу-фестиваля вiйсъково-патрiотичноi творчостi <Оберiш призначити
начапъника вiддiлу у справах ciM'I та молодi, фiзичноi кульryри та спорту
Новокаховськоi мiськоi ради Таран Н.М.
3. Начальнику Каховського районного вiддilry полiцii ГУ нацiональноi
полiцiТ в Херсонськiй областi Парфентеву В.М., директору КII Мунiцип€lлъна
охороЕa>) Нiчеса М.М. забезпечити громадський порялок та здiйснювати
конц)оJIю за дотриманням цромадянами вимог карантиннID( обмежень .
4. Контроль за виконанЕям рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Чурсинова Л.Г.
Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
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