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НОВОКАХОВСЬКА MICьKA РАДА XEPCOHCьKOI ОБJIАСТI
MICьKA КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_

ЕКОЛОГIIIНОI БЕЗIIЕКИ ТА НАДЗВИtIАЙНИХ СИТУАЦIЙ
гlр. .Щнiпровський, 23,м. Нова Каховка, 749а0, тел. 4-33-б0, 4-53-11.
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протокол

м. Нова Каховка Ns 39

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

Головував : Тарабака О.А.
Секретар: Iuryк Е.0.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про забезпечення виконанIuI на територiТ Новокаховськоi MicbKoi ради

рiшень Уряду щодо послабленнrI карантинних обмежень
СЛУХАЛИ:.

1. Про забезпеченIuI виконаннrt Еа територii Новоко<овськоi MicbKoT ради
рiшень Уряду щодо послабленнr[ карантинних обмежень

,Щоповidач: Баранiченко 0.I.

УХВАJIИЛИ:
1. Вiдновити з 01 червIuI за умови дотримаЕня вимог постанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 травЕя 2020 року Ns 392 , а також
протиепiдемiчнrдr заходiв, викJIадених у нормативних актах MiHicTepcTBa
охорони здоров'я та Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи: :

- вiдвiдуваннrl закладiв дошкiльноТ освiти;
- робоry закгlадiв фiзичноi кулътури i спорry, спортивних залiв, фiтнес-

центрiв (KpiM проведення групових заIutть з кiлькiстю уrасникiв бiльше нiж
10 осiб);

- вiдвiдування занять в групах не бiльше нiж 10 осiб в закJIад€lх освiти,
проведення професiйно-практичноТ пiдготовки та державноi квалiфiкацiйноi
атестацii в закладах професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти, пiдготовчих
заходiв до практичноi пiдготовки на виробництвi, лабораторних робiт та
тренажернIа>( зашIть, атестацiТ здобувачiв вищоi освiти та вiдповiдних
пiдготовчих заходiв, отриманнrI докупtентiв гlро професiйну (професiйно-
технiчну) та вищу ocBiry, ylacTb в ocBiTHboмy процесi, пов'язаному з освiтою



дорослих, у публiчному захистi наукових досягнеЕь у формi дисертацiй та
вiдповiдних пiдготовчих заходах;

- мiжобласнi пасажирськi перевезення автомобiльним транспортом мiж
регiонами в межах кiлькостi мiсць дlя сидiння, передбаченоi технiчною
характеристикою транспортного засобу або визначеноi в реестрацiйних
докр[ентах на цей транспортний засiб. У разi здiйспення перевезеншI до
регiону, в якому не застосовуеться послабленЕя протиепiдемiчних заходiв,
дозвоJIясться перевезення в межах 50 вiдсоткiв кiлькостi мiсць для сидiння,
передбаченоi технiчною характеристикою транспортного засобу або
визначеноi в реестрацiйних доч/ментах на цей транспортний засiб, за умови
розсадки пасажирiв з вiльним мiсцем поруч, спереду, позаду.

2. Начагlьникам rrК вiддiлу полiцiТ ГУ нацiональноТ полiцii УкраТни в
Херсонськiй областi Рогожину О.В , Новокаховського управлiння Головного
управлiння ,.Щержпродспоживсrryжби в Херсонсъкiй областi Собко С.М.
вжити комунiкацiйних заходiв щодо органiзацiй спiлъних рейдiв на територii
мiськоi ради щодо дотриманнrt суб'ектами господарюванЕя карантинного

режиму
З. Контроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на заступника мiського

голови Тарабаку О.А.

голова koMicii

Секретар KoMicii
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