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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про забезпеченнrI виконаЕня на територii Новокаховськоi об'еднаноТ
територiальноТ громади впровадження протиепiдемiчнrос заходiв вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 липня2020 року ЛЬ б41.

СЛУХАJIИ:.

Про забезпечення виконання на територii Новокаховськоi об'еднаноi
територiальноТ цромади впровадження протиепiдемiчнrо< заходiв вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 литпlя2020 року Ns б41.
flоповidач: Тарабака О.Д.
1.

УХВАJIИЛИ:

1.

Вiдповiдно до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вlд 22
JIипIrI 2020 року Ns 641 (з урахуванЕям змiн, BHeceHlD( постаIIовою Кабiнеry
MiHicTpiB Украrни вtд 26 серш{я 2020 року Nч 760), продовжити карантин на
територii НовокаiЬвськоI об'еднаноТ територiальноТ громади до 31 жовтня
2020 року.

2. На

виконання rгуflкту

З

постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiiпл

та запровадженЕя
посиленIo( протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенЕям
гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-l9, спричrшrеноТ KopoHaBipycoм SARSСоV-2 (зi змiнами), з ypaxyв€lншIм рiшеняя за резуJьтатаIчIи позачергового
вtд 22 JIипня 2020 року }lb 641 <Про встЕlновленнll кар€штину

засiдашilI .Щержавноi KoMiciT з IIитЕtнь техЕогенЕо-екологiчноi безпеки та
надзвиtIаjfo{ID( сrrryацЙ вlд 27 серпня 202а року (протокол J\b 26), цродовжити
вжиття на територii Новокаховськоi об'еднаноТ громади заходiв, передбаченlD(
дIя (зеленого) рЬня епiдемi.шоi небезпеки
3. Вiдгlовiдrо до вимог гtуflкгу 11 постанови Кабiнеry MiпicTpiB Украiни
вiд 22 JIипня 2020 року Nч б41, з ypаl(yвtlmulм змiн, внесених пост€lновою
Кабiнеry МiпiстрЬ Украiни вtд 26 серпня 2а20 року Ns 760, заборонити на
терrrгорiТ Новокаховсъкоi об'еднаноi громади на перiод карантиЕу проведення
коrпдертiв (rqpi, тлu<, якi цроводяться заюIадами куJьтри, ди яких концертна
дiягrьнiсть протягом останнього рохry е основним видом дiяrrьностi), длскотек,
робоry розвак€tJIънлш зашlадЪ (нiчrшж шryбiв), дiяrьнiсть закладiв громадського
харчувЕшIut з оргшriзацiею дозвi-гшя фесторанЪ, кафе, барiв, заIryсочпих,
iдалень, кафетерiiЪ, буфетiв тощо).
4. . Началъникам rШ( вiддiлу полiцii ГУ нацiонаrьноi полiцii Уцраiни в
Херсонськiй областi Рогожину О.В , Новокаховського управiliння ГоловЕого

управлiння .Щержпродспоживсrryжби

в

Херсонськiй областi Собко С.М.

забезпещлти проведенIuI пepeBipoK щодо виконrlннrt протиепiдемiчних зф(одЬ,

затвердкешш постановою Кабiнету MiHicTpb Украilпа вiд 22 тштппя 2а2а pony
Ns 641 (зi змiнашшл), та розпорядкень Головного державного санiтарного лiкаря
Украiш згiдrо з вiдповiдплrrл рЬнем епiдемiчноi небезпеки, встановленим на
терIтгорii НовокаховсъкоТ територiа.гrъноi об'еднаноТ громади, особ.тпrву увагу
зверЕуги на дотримtшня протиепiдемiчнrо< зшrодiв у цромадсъкому транспортi.
Терлtiн посmiйно на перiоё
каранmuну
5. КерiвникЕlhd закJIадiв освiти HoBoKaroBcbKoT об'еднаноТ територiальноi
|ромади незадежЕо вИ типу та форми власностi забезпетIити проведення
реryлярноi дезобробки нtlвчulJIьнI,D( приплiщенъ.
TepMiH - на перiоd каранmuну
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