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пoPЯДoкшншIй

1. Пpо видiлeняя кorштiв з pеЗеpвного фoндy мiськoгo бrодтсетy для
oбладнaння пpимiщeнь oGсepвaцii нaсе;Iенн,l y BиI]aДкaх пiдозpуI Ha кopoнa .
вipyснy iнфекцirо ' NIЯзaбeзпечeIIн't бeзпepебiйнoго еЛeктpoIIoсTaчaHн'I.

2. Пpo ви.цiлення кorштiв з peзерBIIoгo фoндy мiськoгo бrоджеry для
пpидбaння дeзiнфiкyrониx хлopвмiсTI{I.D( зaсобiв NlЯ ПpoBе/цeнIUц
пrpшoчepгoвI{x poбiт з пoпeprдlr(еIll{я BиI{икненн,l нaДзBиllaйнoТ сиryaцii.

3. Пpo видiлeння коrштiв з pезrPBIIого фoндy мiськoгo бrоджеry нa
вiдшкoдрaння Bl{трaчeниx кoшrтiв кI] <<Екoсеpвiс>> .цJIя пpoBe.цeнЕя
ПrpшoчrpгoBиx зш<o.цiв з oбладнaHHЯ пpимiщeнь oбсеpвaдiТ нaселeння у
BиIIa.цкaх пiдoзpи нa кopol{a -вipyсrтy iнфeкцiro.

Пo пepшolиy пПTaннк):
CЛУХAЛИ:

- 1. Пpо видiлення кorштiв З peзерBIIогo фoндy мiськoгo бrодxсеry для
oблaднaвrrя пpимiщeнь обсepвaцii нaсе.тIeнIUl y BиIIaДкax пiдозpИ нa кopolra .
вipyснy iнфeкцilо' .цJIя зaбезпечrння безпepeбiйнoго еЛrкЦ)oпoсТaЧaння.

,,\onoвidан : Баpанiчeнкo О. I.



l.Bизнaти,Щb'u'.,,ffioвськоТмiськoipatи,згiдноз
Клaсифiкaцiйними oзн€lкЕlми нaдзвичaйниx ситyaцiйo зz}TBrpд>t(eнltx нaк€tзoМ
МBC УкpaТни вiд 06.08.2018 poКy Ns 658, Пopядкy клaсифiкaцiТ нaдзвgчafанlас'
сиryaцiй зa Тx piвнями, зaтBеp.цx(rнoгO IIКfuty вiд 24.03.2a04 poкy Nb 368,
КлaсифiкaTopa нaдзвиuaйнrо< сиryaцiй o rlpтlftнятoгo згi,цнo нaкEtзy

,{еp;кспo)киBстaн,цapтy УкpaТни вiд 11.10.2010 poкy Ns 457 i\{o]кr BиHикrгyти
нa'цзвичaйнa оиryaцiя пpиpoднoгo xqpaкТepy' клaсифiкaцiйнa oзнaкa 27-
зaxBоpюBaI{I{'I людeй Ha oсoбливо нeбезпeчнi iнфeкцiйнi хвopoби якiй
IIpисBoeI{o кoД 20713 нaдзвивaйнa сиryaцiя, пoB'язaнa з eпi.цeмiчнl,шл
сп€lЛ€lxo}l нeбезпeчних iнфекцiйних xвopoб.

2.Haчыьtrикy вiддiлy екoнoмiчнoгo poзBиTкy тa тopгiвлi викoнaвчoгo
кoмiтеry мiськоi РaДуl Мaпiй T.M. пiдгoryвaTl4 Нa ЧrpгoBе зaсiДaння мiськoгo
BикoнaB.чoго кoмiтетy pilшен}Ut пpo виДiлення коrцтiв З prзеpвI{oгo фoнДУ
мiськoгo бюдтсеry yпpaвлiнIllo з питaнь нaдзвиuaйHI,D( сиTyaцiй тa цивiльнoгo
зaхистy }Iaсeлrння Hoвокaxoвськoi мiськoi paДИ.цля oблaДнаlIIIUt пpl,tlлiщeнь
обсеpвaцiТ нaселeннЯ y BиIIa.цкФ( пiдозpи нa кopol{a .вipyснy iнфeкцilo, ДЛЯ
зaбезпеченIUt бeзпepебiйнoгo rлекTpoпoстaчaння нa сyмy 72934 (сirидесят двi
тисячi дeв'ятсoт Tpl.rстa нbтиpи ) гp".

з. Ha.raльниrсy фiнaнсoвoго yпpaвлiння Фypссeвiй I.B. пеpед6auити
Bидiлення кoпrтiв з pезервнoГo фolrДy мiськoгo бюджeтy yпpaвлiннк) з пиТaнЬ
нaдзвинaйнrоr сиryaцiй Ta цивiльнoгo з€lхисTy нarелeнIUl Hoвoкaхoвськoi
мiськoi PaДи ,цдя обладцaння пpимiщень oбсepвaцiТ яaсeЛeння y Bипaдкax
пiдозpи нa' кopolra .вipyсrry iнфекцilo ' NIЯ зaбезпeчеIilIя бeзпepeбiйнoгo
eлrктpoпoсTaчal{ня нa сylшy 72934 (сiмдесят .цвi тисячi дев'ятсoт Tpистa
чoтиpи ) гpн.
4. Кoнтpоль зa BикoнaI{IUtм pilшення ПoкJIaсTи Ha llеpшoГo зaсTyп}Iикa
мiськoгo гoлoBи Чypсiнoвa Л.Г.

Пo дpyгoмy питaнHю:
CЛУХAЛ}I:

1. Пpо виДiлeння коrштiв з рrзеpBнoгo фонлy мiськогo бlоджery для
пpидбaння дeзiнфiкyroчих хJlopвмiстнnr зaсoбiв. ]

,\onoвidаa : Баpанiчeнкo О.I,

УХBAЛИЛII:
l.Bизнaти, щo нa теpитopii HoвoкaxoвськoТ мiоькoТ paщ4 , згi.цнo з

тFклaсиФlкaцrиниl,lи oзIlaкaМи HaДзBl.rtlaин}rx сиTyaцlи, зaTBеpд)кен}tx нaкaзoм
MBс УкpaiЪи вiд 06.08.2018 poкy.hlb 658, Поpядкy клaсифiкaцii нaдзвичaйних
сиryaцiй зa ix piвнями, зaТBep.ц)кеIloгo l]к]\dy вiд 24.03.2aa4 pокy Ng 368,
Клaсифiкaтopa нaдзвитaйниx сиryaцiй , пpийняToгo згiднo нaкЕtзy

fеpжспoто{Bстal{Дapтy УкpaiЪи вiд 11.10.2010 poкy }l9 457 N,Io)кe Bи}IикЕryти



IIa.цзBиIIaйнa cI4TУaЦ|я пpирo.цнoгo хapaктеpy' кJlaсифiкaцiйнa oзнaкa 27-
зaxBopIoBaHIIЯ лloдей нa осoбливo небезпeчнi iнфекцiйнi xвоpoби якiй
IIpисBorнo кoД 207lз нa,цзвичaйнa сиryaцiя, пов'язaнa з епi.цeмiчним
сII€lJIЕlxoм небезпечниx iнфeкцiйниx хвopoб.

2. Нaчaльникy вiддiлy еконoмiчнoгo poзвиткy тa тopгiвлi викoнaвчoгo
кoмiтeтy мiськoi Paдуl Мarriй T.М. пiдгoryвaTи Ha ЧrpгoBr зaоi.цaння мiськoгo
BикoIIaBчoгo кoмiтеry pirшeннll пpo видiJIeнIUt кorцтiв з pезrpBlloгo фoндy
мiськoгo бюдxсеry yпpaвпiннIо з IIиTaI{Ь нa'цзвичaйниx сиTyaцiй тa цивiльнoго
зaхисТy нaсeлення HoвoкarсовськoТ мiськoТ Paди NIЯ пpидбaнrrя
дeзiнфiкyroЧ}Тx xJlopвмiстниx зaсoбiв Ha сyl\dy 8000 (вiсiм тисяI ) гpн.

3. Е{a.тaльникy фiнaнсoвoгo yпpaBJIiння Фypсrевiй I.B. пepeдбаuити
видiлення кorштiв з pезеpвнoго фoндy мiськoгo бroдхсеry yпpaвrriнI{Iо 3 IIиТaнЬ
нaдзви'raйциx сиryaцiй тa цивiльногo зaхИcTу I{aселе}*{я НовокaхoвськoТ
мiськoi P?ди ДJIЯ гIpЦдбaяня дeзiнфiщyrочиx xJlopвмiстнrо< зaсoбiв }la сylvг.y

8000 (вiсiм TуIcЯЧ) гpн.
4. Кoнтpoль зa Bикo}IaнняМ pilпення ПoкJIaсTи IIa пepшoгo зaсTyIIникa
мiськoгo гoлoBи Чypсiновa Л.Г.

Пo тpетьoмy пиТaПнк):
CЛУХAJIИ:

1. Пpo ви.цiлeння кoшrтiв з peзrpвIloгo фoндy мiськoгo бюдrкеry нa
вiдlпкoдyвaння BиTpaЧeниx кorштiв кП <<Екoсеpвiс>> NIя Ilpoвr.цeншl
ПrpшoЧеpгoBl,[x зaходiв З oбла"цнaння пpимiщeнь обсepвaцii ЕaсeЛrЕн'l y
BI{Пaдкaх пiдозpи нa кOpoнa -вipyснy iнфекцilо.

,\onoсiidан : Баpанiчeнкo О.I'

УXBAЛИЛИ:

l.Bизнaти, щo нa тepитopii Новoкaхoвськoi мiськoi paЦуl o згiднo з
Клaсифiкaцiйними oзнaкaми нaдзвичaйниx сI{Tyaцiй, зaтвеpд)кениx нaкaзoМ
МBC Укpaiни вiд 06.08.2018 poкy Nb 658, Пopядкy клaсифiкaцii нaДзвичaйншс
сиryaцiй зa ix piвнями, зaTвеp.ц)кeнoгo IIкIVIУ вiд 24.03.20a4 poкy Ns 368,
Клaоифiкaтopa на.дзвинaйнrаrс сиryaцiй ' rlpиtанятoгo згiдно нaкaзy
,{epжспо)киBстaндapТy УкpaiЪи BlД 11.10.2010 рoкy Ns 457 Мo)кe BиIIикFгyTи
нa'цзвичaйнa сиryaцiя пpиpoднoгo xapaктepy, щдaсифiкaдiйнa oзHaкa 27-
зaxBopIoB€lI{IUl .tпоДей Нa oсoбливo нeбезпечнi iнфeкцiйнi. xвopoби якiй
пpисBоrнo кoД 2071.3 нa,цзвичaйнa сиryaцiя, пoB,язaнa з rпiДемiчнrдл
сII€}JIaxoм небезпечниx iнфeкцiйнrx xвopoб.

2.HaчaлыIикy вiддiлy екoнoмiчнoгo poзBиткy тa тopгiвлi викoнaвчoгo
кoмiтеry мiськoi paДИ Мaгriй T.М. пiдгoryвaти нa ЧеpгoBе зaсi.цaння мiськoгo
BикoIIaBЧoго кoмiTeтy pilпення пpо видiлrHI{я кorrrтiв з prзepвIloгo фoндy
мiськoгo бrоджеry КП <<Екoсepвiс> нa вi.цtпкoДyBaнн'l BитpaЧeних кoшrтiB для
IIpoBe.цGIIня пrpшoЧеpгoBllr( зaxo.цiв з oблa'щraння пpl,tплiщень oбсepвaцii



нaсeЛeння y BиIIa.цкax пiдoзpи нa кopoнa .вipyонy iнфекцirо нa сyр1y 5000

(п,ять TуlrcяЧ ) гpн.
з. Haнaльникy фiнaнсoвoгo yпpaBлiння Фypссeвiй I.B. пеpедбa.rити

ви,цiлeння кorштiв З.pезеpBнoгo фондy мiськoго бroдiкеry КП <<Екoсеpвiс>> нa

вiдlшкoдygal{ня BиTpaЧениx кoшrтiв ДJIя IIpoBeДeння пеpшoЧеpгoBl,тx зzlxo'цlB з

oблaднaння пpимiщrHь обсеpвaцii нaселення y Bипa,цкaх пiдoзpи }Ia кopoнa .

вipyснy iнфекцirо нa сyмy 5000 (п'ять ТисяlI ) гpн.

4. Кoнщoль зa BикoнaнняМ pilшення покJIaсти нa пrpшoгo зaсTyПникa

мiськoгo гoлoBl.l Чypсiнoвa Л.Г.

Гoловa кoмiсiТ

Cекpeтap кoмiсii

iктop ЗAMкOBии

Ельвipa IщyК


