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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про забезпечення виконанЕя

на територii НовокоtовськоТ MicbKoT ради
рiшень Уряду щодо послаблення карантиннID( обмежень

СЛЖАJIИ:.

1. Про забезпечення виконання Еа територii НовокасовсъкоТ мiсъкоi ради

рiшень Уряду щодо послаблення карантинних обмежень
flоповidач: Тарабака О.Д.

УХВАJIИЛИ:

1. .Щозволити за уN{ови дотриманкrI вимог постанови Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 травня 2020 року М З92 зi змiнапли, а також
протиепiдемiчнюк зо<одiв, викJIадених у нормативних актах MiHicTepcTBa

охорони здоров'я та Головного державного санiтарного лiкаря УкраТни:
з 03 липня 2020 року:
- проведення кiнопоказiв у примiщенIuD( KiHoTeaTpiB, за )частю бiльше
однiеi особи на 5 кв. MeTpiB площi булiвлi де цроводиться захiд. Органiзатор
заходу вiдповiда-пьний за дотрим€шня фiзичноi дистанцii мiж rIасниками не
менше нiж 1,5 метра;
державнiй пiдсумковiй атестацii
участь
формi зовнiшнього
незалежного оцiнюваннrt, зовнiшньому незалежному оцilпованнi, вступних
випробуваннях, единому встулному iспитi
iноземноi мови, единому
фаховому вступному випробуваннi, атестацii у формi тестових екзаменiв
лiцензiйншl iнтегрованих iспитiв ООКРОК", проведення професiйно-
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практичноi пiдготовки та державноi квалiфiкацiйноi атестацiТ в закл4дах
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiтио заходiв до професiйно-праrстичноi
пiдготовки на виробництвi, лабораторнrос робiт та трен€Dкерних з€lIIять,
атестацii здобувачЪ вищоi освiти та вiдповiдншr пiдготовчrос зшсодiв,
отримЕлння документiв гlро професiйtту (професiйяо-технiчну) та випtrу ocBiry,
)лIасть у пр{жтиtlнiй пiдютовцi здобувачiв, в ocBiTHboмy процесiо пов'язаному
з освiтою дорослих, у публiчному захистi наукових досяпIень у формi
дисертацiй та вiдповiднлоr пiдготовчих заходах.
2. Начшlьникам rШ( вiддiлу полiцii ГУ нацiональноi полЩii Уцраiни в
Херсонсъкiй областi Рогожlтну О.В , Новокаховсько_хо управлiння Головного
управлiння .Щержпродспоживслryжби в Херсонськiй областi Собко С.М.
вжити коrчrуriкацiйних заrодiв щодо органiзацiй спЬншс рейдiв на територii
MicbKoi ради щодо дотримання субОектами госrrодарювання карантинного
режиму.

3. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабаку О.А.
Голова KoMiciT
Секретар KoMicii
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