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Присугнi члени KoMicii :
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Е.О., Боровинський М.В., Гайдаманчук

I.I.,

Бiлорус B.I., Кривошеев А.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю., Гладарева О.Д.,
Кiпрушева Г.Я., Фурсеева I.B., Парфентьсв В.М., Собко С.М.

Головував : Тарабака О.А.
Секретар: Iщук Е.0.
Запрошенi:
Микитенко Л.А. - начапьник вiддiлry освiти MicbKoT ради
Зiнченко З.I. - заступник генерального директора КНП <Центр первинноi
медико-санiтарноТ допомоги>>.
Зарудна Н.С. - начаlrьник вiддiJry культури i туризму мiськоi ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про впровадження додаткових обмежув€tльних заходiв в закJIадах
освiти MicbKoi територiа-гlъноi |ромади та дотримання протиепiдемiчнlо<
обмежень пiд час проведення масових релiгiйнш< заходiв на територii
Новокаховськоi MicbKoT територiа.пьноТ цромади.
2. Про масову загибель (знищення) представникiв червонокнижних
видiв тварин, якi пiд час сезонноТ мiграцiI перебуваютъ на територii
Бiосферного заповiдника <<Асканiя-Ново>.

По першому питанню

СЛЖАЛИ:
1. Про впровадження додаткових обмежув€lльних заходiв в закJIадах
освiти мiсъкоi територiальноТ Iромади та дотриманнrt протиепiдемiчних
обмежень пiд час проведенЕя масових релiгiйнrо< заходiв на територii
Новокаховсъкоi MicbKoi територiальноТ громади.
,,Щоповidач : Тарабака О.Д.

УХВАЛИJIИ:
[. Началънику вiддiлу освiти
1.1. Перевести з 22 березня

мiськоiради Микитенко Л.А.:
по 03 квiтня 2021 року (без урахування
канiкулярного перiоду) на дистанцiйне навчаннrI yrHiB 5 - 10 класiв закладiв

зага-rrьноi середньоТ освiти.

|.2.Забезпечити освiтнiй процес

iз

використанням технологiй

дистанцiйного навчання у закJIадах позашкiльноi освiти.
1.3.

Забезпечити антисептичними засобами та

засобами

iпдивiдуального захисту закJIади дошкiльноi освiти, загальноi середньоТ
ОСвiти - для 1^lHiB l _ 4 та 11-х класiв.
1.4. Застосовувати заборону вiдвiдування закJIадiв освiти здобувачами,
якщо на самоiзоляцii через контакт з пацiентом iз пiдтвердженим COVID-19
перебувае понад 50% здобувачiв освiти та персонапу зак.iIаду.
невidклаdно
2. Рекомендувати керiвникам закJIадiв професiйно-технiчноi, фа<овоi
передвищоi, вищоi освiти забезпечити освiтнiй процес з використанЕям
змiшаноi форми навчання.
TepMiH - невidклаdно
3. Керуючому справами виконавчого KoMiTery Кубатко В.Г. перед
вiдзначенням Великоднiх свят провести засiдання Ради церков i релiгiйнп<
органiзацiй якi розташованi на територii НовокаховськоТ MicbKoi
територiальноi громади з метою роз'ясненЕя карантинних вимог.
TepMiH - 19 - 23 квimня 2021 року
4. Начальникам НК вiддirry полiцii ГУ нацiоналъноТ полiцiТ Уrqраiни в
TepMiH

-

Херсонськiй областi Парфентьеву В.М., Новокаховського управлiння
ГоловноFо управлiння ,Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi
Собко С.М., директору КП <МунiципЕIпьна oxopoнa>) Нiчеса М.М iз
заlгr{енням СОVID-патрулiв фейдових бригад), забезпечити проведенЕя

рейдiв з метою контролю за виконаннrIм протиепiдемiчних заходiв.
Терл,tiн

-

посmiйно у перiоd

5. Контроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на першого заступника
мiського голови Тарабаку О.А.
По другому питанЕю

1.

СЛУХАЛИ:

Про масову загибель (знищення) lrредставникiв червонокни)кних
видiв тварин, якi пiд час сезонноТ мiграцii перебувають на територii
Бiосферного заповiдника <<Асканiя-Нова>.
,Щоповidач : Тарабака О.А.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендrвати пiдприемствам, установам та органiзацiям незалежно
вiд форми власностi, а також цромадянам, якi м€lютъ у власностi та в
корисryваннi земельнi дiлянки, починаючи
18 березня 2021- року
призупин ити натри тижнi застосування на територii Новокаховськоi мiсъкоТ
1.

з

територiальноi |ромади препаратiв з дiючою речовиною бродифакуму, що
використовуютъся для боротьби з IризуЕаIчIи.
TepMiH - на перiоd сезонноi лwizрацii
пmахiв
2. Утворити комiсiю з контролю за дотриманнrIм пiдприемствами,
установами та органiзацiями незапежно вiд форми власностi, а також
Iромадянами, якi мають у власЕостi та в користуваннi земельнi дiлянки,
вимог Законiв УкраiЪи <Про пестициди i агрохiмiкатш>, <<Про рослинний
cBiT>>, <Про тваринний cBiт>> ( далi
комiсiя) у складi згiдно з додатком та
провести перевiрку зазначених об'ектiв до 01 квiтrrя 2021року.
3. KoMicii забезпечити контроль за приведенням пiдприемствами,
устанOвами та органiзацiями незапежно вiд форми власностi, а також
цромадянами, якi мають у власностi та в користуваннi земельнi дiлянки, до
напежЕого стаЕу земельних дiлянок (прибирання протруеного зерна з полiв),
що використовуються у сiльгоспвиробництвi, та дотриманIшм ними вимог
законодавства в частинi культури землеробства шJIяхом боронуванrrя та
зорюванЕя земелъ.
4. Головному спецiапiсry вiддiлу га.пузей економiки Новокаховськоi
мiсъкоi ради Гладаревiй О.Щ.:
4.1. Забезпечити висвiтлення iнформацii та погIуJIяризацiю знань про
вIшив хiмiчних засобiв, що використов)aютъся для боротьби з
мишошодiбними qризунами,
бiологiчну фауну рослинництва i
тваринництва та про вимоги до застосування агрохiмiкатiв.
4.2. Щомiсяця надавати Щепартаменту захисry довкiлля та природнрD(
pecypciB обласноi державноТ адмiнiстрацii iнформацiю про виконання
завдань, визначенLD( протоколом регiональноТ KoMiciT з питань ТЕБ та НС jrФ 6
вiд 17 бфезня 202L року, на електронну адресу dp-ecology@khoda.gov.ua.
Терwiн - прu провеdеннi
сiльськоеоспоdарськttх робim на
mepumopii обласmi.

-

на

Рiшення прийнято одногслOсшо та пiдтримано BciMa присуrнiми на
засiдапнi члепами KoMicii'.
Голова KoMiciT
Секретар KoMiciT
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ОЛеГ

ТАРАБАКА

Ельвiра IЩУК

.Щодаток

до пpoтoкoJry засiдання
Micbkoi koMicii з питань
ТЕБ та НС
Вiд 18.03.202| року J\b 18

склАд

KoMicii з контролю за дотриманням пiдприсмствами, установами та
оргапiзацiями незалежrrо вiд формп BJIacHocTi, а також громадянами, якi
мають у BJIacHocTi та в користуваннi земельнi дiлянки, вимог Законiв
Украiни <.IIро пестициди i агрохiмiкати>>, <<Про роспинний cBiт>>, <<Про
тварпннпй cBiT>>
Тарабака Олег

Анатольович

Гладарева Олена .Щшrилiвна

Лимар
Олександр

Матвiйович

перший заступник мiського голови, голова
KoMicii;
Головний спецiашiст вiддilry гагlузей
економiки HoBoк€lxoBcbкoi MicbKoi ради,
секретар KoMicii
Ч[-пени KoMicii:

начапьник екологiчноi

iнспекцii

виконавчого KoMiTeTy мiськоi ради;

СобкоСветланаМиколаiвна начапьникуправлiння
.Щержпродспоживс.гrужби
(за згодою)

Секретар KoMicii

в Новiй Каховцi

Ельвiра IЩУК

