НОВОКАХОВСЪКА MICьKA РАДА XEPCOHCьKOI ОБJIАСТI
MICьKA КОМIСlЯ З IIИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_
ЕКОЛОГIIIНОI БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИ[IАЙНИХ СИТУШIЙ
пр. ,Щнiпровський, 23,м. Нова Каховка, 74900, тел. 4-33-б0, 4-53-11.
E-mail :upnsnk@ukr.net

протокол
06.04.2020 piK

м. Нова Каховка

м22

Присутнi члени KoMicii :
Баранiченко О.I.,Iщук Е.О., Кривошеев А.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю.,
Бiлорус B.I. Гайдаманчук I.I., Собко С.М., Боровинський М.В., Стадник С.В.,

Гладарева О.Д., Кiпрушева Г.Я., Фурсеева I.B., Рогожин О.В.

Головував : Тарабака О.А.
Секретар: Iпцук Е.0.
1.

Про

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii

природного
характеру, пов'язаноТ з екзотичним та особливо небезпечним iнфекцiйним
захворюванням людей, що виникJIа на територiТ HoBoкaxoBcbкoi MicbKoi ради.

СЛУХАЛИ:
1. Про заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii
природного характеру, пов'язаноi з екзотиIIним та особливо небезпечним
iнфекцiйним зЕIхворюваЕням rподей, що виникJIа IIа територii Новокаховськоi
MicbKoT ради.
,Щоповidач : Тарабака О. Д.

УХВАЛИЛИ:

1. Начальнику НК МВ ГУ ДСНС УкраТни в Херсонськiй областi
Кривошееву А.О., директору КП кНК EKocepBic> Нiкулiну В.М. провести

caHiTapнy обробку вулицъ м. Нова Каховка, вiдповiдно графiку . ,Щодаток
Неzайно.
2. MicbKoмy головi м. Таврiйськ Рiзаку M.I. забезпечити проведенЕя
caHiTapHoi обробки вулиць м. Таврiйськ.
Неzайно.

3. Начальнику Новока<овського управлiння Головного управлiння

,.Щержпродспоживсlryжби в Херсонськiй областi Собко С.М., директору КП
<Мунiципчtльна охоронa>) Нiчеса М.М. видiлити по три представника та
надити ik даннi (П.I.П та номери мобiльншс телефонiв) начальнику НК
вiддirry полiцiТ ГУ нацiональноi полiцii Украihи в Херсонськiй областi
Рогожину О.В для створення 3 мобiльних груп по здiйсненню контролю за
.ЩотриманнrIм громадянами вимог карантину .
4. Начальнику НК вiддi;ry полiцiТ ГУ нацiональноi полiцiТ УкраiЪи в
Херсонськiй областi Рогожину О.В. :
- видiлити три представника дJuI створення 3 мобiльних груп по
здiйсненню контроJIю за дотриманням громадянами вимог карантину .
- розробити графiк роботи З мобiльних груп для здiйсненнJI контроJIю
за дотриманням громадянами вимог карантину;

-

щоденно до 9.00 iнформувати мiський штаб з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi сиryацiТ (через управлiнЕя з питань надзвичайних сиryацiй та
MicbKoi ради uраsо-LОukr.па,тел.. 45400) про
цивiльного захисту
"u".n."rrя
кiлькiсть зафiксованих мобiльними патрулями правопорушень та копii
протоколiв за порушення правил карантинного режиму.

Начальнику управлiння з питанъ надзвичайнrоr сиryацiй та
цивiльного захисту населення мiсъкоТ ради Баранiченку О .I. придбати
необхiдну кiлькiсть дезiнфiкуючих сумiшей та хлорвмiстних засобiв для
обробки вулиць та засоби iндивiдуального захисту та передати
пiдприемствам, органiзацiям, установам, якi будуть здiйснювати

5.

дезiнфекцiю.
б. Контроль за виконанЕям рiшення покJIасти IIа начальника управлiння
з питань надзвиЕIайних сиryацiй та цивiльного захисту населенЕя MicbKoT
ради Баранiченко 0.I.
Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
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