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шорядокшнншЙ
1. Про готовнiстъ сил i засобiв по лiквiдацiТ можливого стихiйного

лиха.
2. Про проведення загапьЕомiського заходу - Дш MicTa Нова Каховка.
З. Про забезпеченIuI виконання на територii НовокаховськоТ

об'сднаноi територiапьноi громади впровадженЕя гlротиепiдемiчних заходiв
вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УцраiЪи вiд 22 литrня 2020 року
ль б41.

4. Про проведення благодiйного зЕ}ходу на збiр коштiв дlя лiкуванЕя
Сохно Mapii.

По першому питанню:
СЛЖАЛИ:

1.Про готовнiсть сил i засобiв по лiквiдацii можливого стю<iйного лиха.

,Щоповidач : Баранiченко 0.I.
УХВАЛИJIИ:

1. Визнати зоЕи можJIивого виникненЕя надзвичайrпоr ситуацiй )

пов'язаншс з погiршеннrlм погодних умов :

1.1 При затоIIпеннi внаслiдок сильнlD( злив, дощiв, танення cHiry:



- перехрестя вулиць Дружби (,Щзержинського) та Горького ( район НК
коледжу Таврiйсъкого державного агротехнологiчного унiверситету);

- перехрестя вулицi Горького та проспекту Перемоги ( район мЕг€}зину
АТЪ);

- перехрестя вулицъ Дружби (фержинського) та Соборноi (Щорса)

файон ЗОШ N З),
- вулиця Садова;
- провулок Прибережний;
- перехрестя вулиць ЗатишноТ (Пiонерська)36,38 та Букiна 52.
L.2. При сильнlD( снiгоп4да>r, снiговrос заhdетах, налипаннi мокрого

cHiry, ожеледицi:

у м. Нова Каховка
- вул.Першотравнева;
- вул.Букiна;
- вул. Франrузька (ПаризъкоТ комуни);
- вул. Щружби (,Щзержинсъкого);
- проспект,Щнiпровськийj'
- вул. Соборна (Щорса).

у м. Таврiйськ
- вул. Незалежностi (Героiв Сталiнграду);
- вул.Портова;
- вул.Вокзальна;
- вул.Молодiжна.

у с. ,Щнiпряни
- вул.Наднiпрлlська
- вул.Корсунська;
- поворот на с. ,.Щнiпряни навколо ПАТ ДД( кТаврiя>

,.Щороги мiж населеними гrунктами Новокаховсъкоi MicbKoi ради (особливу

уваry придiлити повороту бiля с. Корсунка на с. Обривки).

.Щорога на KopcyHcbKi дачi.
2. tТрп лiквiдацiТ наслiдкiв затоплення пiсля зливiв, дощiв, таненЕя

cHiry направити силIи та засоби:
2.|. Щиректору КП <<Основа>> Чечину О.О. Еаправити асенiзацiйну

машинi, начальнику НК МВ ГУ ДСНС у Херсонськiй областi Кривошееву
А.О. направити мотопомtц/ та пожежIIу машину у район вулицi Садовоi та
провулку Прибережний

2.2. IIуректору КП <<Мiський водоканап>> Радованцю В.В. Еаправити
водовiдвiдлту установку у район - перехрестя вулиць Дружби
(,Щзержинського) та Горъкого ( район НК коледжу Таврiйського державного
агротехнологiчного унiверситету) та асенiзацiйну машину у район вулиць
Затиrшrоi (Пiонерськоi) та Букiна.

2.3 Щпректору КП <<Тепловi мережi м. Нова Каховко> ,ЩемОяненку I.I.
напр€lвити мотопомгry у район перехрестя вулицi Горького та проспекту
Перемоги ( район магазиЕу АТБ) .



2.4. Нача.ilънику КП кНК ITIFY> Гуртовому Д.П. постiйно (згiдно
графiку) здiйснювати обсrryговуваншI зливноТ каналiзацiТ.

2.5. Щиректору КП (НК ЖЕУ) Каневському Г.О. постiйно здiйснювати
обслrуговуваннrl водовiдвiдноi системи з дахiв житлових будинкiв.

З. При лiквiдацii наслiдкiв сиJьнlD( снiгопадiв, снiговrдr заметiв,
н€tlrипаЕня моIФого cHiry, ожеледицi:

3.1. Начальнику КП (НК ТIIЕУ) Гуртовому А.П. у першу черry
органiзувати очищення вiд cHiry у м. Нова Каховка:

- вул.Першотравнева;
- вул.Букiна;
- вул. Французька (Паризькоi комуни);
- вул. Щружби (.Щзержинсъкого);
- проспект.Щнiпровський;
- вул. Соборна (Щорса),
3.2. В.о. начапьника управлiння комунаllъЕим майном iнфраструктури

старостинських окрЯв Новокаховсъкоi об'еднаноТ територiальноi грома,щ.1
Сецдик О.М. у першу черry органiзрати очищенIш вiд cHiry у с. ,Щнiпряни:- вул. Наднiпрянська (особливу уваry придiлити повороту бiля

,Щнiпряяського ХГIПо на виiздi з с. .Щнiпряни вздовж садiв ДI ДФА
iM. Солодухiна;

- вул.Корсунська.
- поворот на с. ,ЩнiпряЕи навколо ГIАТ ДДt <<Таврiл>

Щороги мiж паселеними шуIIктами Новокаховсъкоi' MicbKoT ради (особливу
увагу придiлити повороту в с. Корсунка та. с. Обривки).
,Щороги на KopcyHcbKi дачi до мiсця вiдстою та розвороту автобусiв
маршвуту Нова Каховка -KopcyнcbKi дачi.

4. Сили та засобй, що fiризначенi для лiквiдацii можшивого стихiйного
лиха, снiгових заrrлетiв i ожеледиць, приводити в готовнiсть та виводити в
райони робiт по командi вiдповiдального черговою управлiння з питань
надзвичайних ситуацiй та цивiльного зilисту fiаселеншI MicbKoi ради.

5. .Щиректорам КП <<EKocepBic> Нiкулiну В.М. , КП <<Основа> Чечишу О.О.,
КП <IVliський водоканап>> Радованlцо В.В., КП (Х(ЕУ>> Каневському Г.О,
КП <<Тепловi мережi м. Нова Каховко> .Щем'яненку I.I., начальникам
КП кНК ITTF.Y> Гуртовому А.П., НК МВ ГУ ДСНС у Херсонськiй областi
Кривошееву А,О. Началънику Новокаховсъкого автовокзапу Набока А.А.,
директору Новокаховського паса:кирського комунаJIъного пiдприемства
<<Автоцентр>> Позняку Е.В. забезпечити постiйну взаемодiю та обмiн
iнформацiею з управлiнЕям з питань надзвиtlайншr ситуацiй та цивiльного
захисту населенIuI MicbKoT ради дjIя оперативного реаryваншI на можливi
наслiдки надзвичайню( ситуацiй та подiй.

6. ,Щиректораrrл КП <<EKocepBic> Нiкулiну В.М. , КП <<Осново> Чечину О.О.,
КП кМiський водоканал>> Радованцю В.В., КП dКЕУ>> Каневському Г.О,
КП <<Тепловi мережi м. Нова Каховка> ,Щем'яненку I.I., начальникам
КП кНК IIIFУ) Гуртовому А.П., нК МВ ГУ ДСнС у Херсонсъкiй областi



Кривошееву А.О. створити резерв паливно-мастильних матерiалiв дJIя
забезпеченнrI робiт у скJIаднID( погоднш( уtlfовах осiнньо-зимового перiоду.

7. Начальнику Новокаховського автовокзаJIу Набока А.А., директору
Новокаховського пасажирського комунапъного пiдприемства <<Автоцентр>

Позrrяку Е.В.забезпечити координацiю автоперевiзникiв щодо недошущення
виiзду автобусiв за межi населенlD( ггуrrктiв пiд час на.щодження повiдомлень
про погiршення погодних умов (сильний снiгопад, ожеледицi, хуртовина).

8. Начальнику управлiння з питЕlнь надзвичайних сиryацiй та цивiльного
зilхисту населеннrt MicbKoi ради Баранiченку 0.I. органiзувати оповiщення
населенЕя щодо обмеження виiзду з населенrл< гryнктiв в перiод погфшеЕня
погодних умов (силъний снiгопад, ожеледиця, хуртовина). Посилити

роз'яснrовЕtлъЕу робоry серед населення щодо дотриманшI правип безпеки
при зацрозi та виникненнi НС, пов'язанI/D( з погодЕими уп{овами.

9. ,Щиректорам КП <<EKocepBic>> Нiкулiну В.М., КП <<Основа>

Чечину О.О., КП ((ЖЕУ>> Каневсъкому Г.О, начаJьникам Новокаховського
РЕМ Маховсъкому B.I., Новокаховського мiжрайонного управлiння
ГIАТ <<Херсонгаз>> Стоян 0.I.,' вжити за:rодiв щодо видаленшI аварiйних та
сухостiйнI.D( дерев, вiдповiдно до Порядку видапення дерев, кущiв i квiтникiв
у населенI,о( rгунктах, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 01 серпЕIя 2а06 року.

10. ,Щиректору КП <Мунiцiпальна охоронa>) Нечеса М.М. (на територiТ
MicTa Нова KmroBKa), наllЕlльнику Новокаховського вiддi.гry полiцiТ Головного
управлiння нацiональноi полiцii УкраiЪи в Херсонсъкiй областi
Рогожину О.В. ( на територii HoBoKa>coBcbKoi MicbKoi ради) забезпе.шти
патруJIюванIrI на вулицfr( населених гцrнктiв, особливо у нiчний час та у
сiлъськiй мiсцевостi, спрямованlD( на ранне виявлення осiб, якi перебувають
на вулицi та мшоть ризик отримати переохолоджешuI, зоцрема перебувають

у cTaHi €tпкогольного сп'янiнrrя , жебраrqують тощо.
11. Нача.тlьнику Новокаховсъкого мiсъкого вiддiлу Головного

управлiшня ДСНС Украiни у Херсонськiй областi Кривошееву А.О.
встановити гtункт обiгрiву дJIя населення шри температури повiтря -100С.

12. Нача-тtьниlсу управлiння з питанъ надзвичайних ситуацiй та
цивiльного захисту населеннrI MicbKoi ради Баранiченку 0.I. проводити
iнформацiйно-роз'яснювапъЕу роботу серед населенЕя щодо правип
поводження в зиrrловий перiод з метою профiлактики переохолодженню та
замерзанню.

1З. Контролъ за виконанЕям цього розпорядженЕя покJIасти на
начапъника управлiння з питань НС та ЦЗН MicbKoT ради Баранiченка 0.I.
По другому питаIrпю:

СЛУХАЛИ:
1. Про цроведеннrt загапьномiського захо.ry - М MicTa Нова Каховка

,Щоповidачi: Заруdна Н.С., Сuроваmка В.М.
,Щоповiдачi проiнфорn,tув{tпио що органiзацiйний KoMiTeT передбачив згiдно

рекомендацiй Постанови вiд 04.08.2020 року }lb 45 MiHicTepcTBa охорони
здоров'я та Головного державного санiтарного лiкаря Украiни пiд час



проведення культурно-мистецьких заходiв на перiод карантиIry у зв'язку з
поширеннrtм коронавiрусноi хвороби (CovID-l9) наступнi заходи:
огородженЕrI та розмiтка територii площi, температурний скринiнг, обробку
антисептичними засобами, iнформацiйнi щити про дотримання дистанцii,
черryвання медиЕIноТ пожежноi, полiцейськоi с.гryжб, rчгуlriципальноТ охорони.

УХВАЛИЛИ:
1. ,Щозволити цроведення 2б вересня 2020 року загаJIьномiського

зzlходу .Щня MicTa Нова Каховка при yMoBi не)D(ильного виконання

рекомендацiй Постанови вiд 04.08.2020 року М 45 MiHicTepcTBa охорони
здоров'я та Головного державного санiтарного лiкаря УкраiЪи пiд час
проведення кулътурно-мистецьких заходiв на перiод карантиIry у зв'язку з
поширенням KopoHaBipycHoТ хвороби (COVID- 1 9)

2. Вiдповiдальною особою за проведФння загЕrльЕомiського заходу -
'Щня 

MicTa Нова Каховка призначити начапьника вiддi.гry культури i ryризму
Новокаховськоi мiськоi ради Зарудну Н.С.

3. Начальнику Новокаховсъкого вiддiлry полiцii ГУ нацiоналъноi полiцii
УкраiЪи в Херсонськiй областi Рогожину О.В., директору КII <Мунiципz}пьна
oxopoнa>) Нiчеса М.М. забезпечити громадський порядок та здiйснювати
контроJIю за дотриманнrIм |ромадянами вимог карантинних обмежень .

4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на засryпника мiського
голови Сироватку В.М.
По третьоп{у питаIIцю:

1. Про забезпеченIuI виконання на територii НовокаховськоТ об'еднаноТ
територiальноi цромади впровадження протиепiдемiчншr заходiв вiдповiдно
до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня 202а року М 641 .

СЛУХАЛИ:.
1. Про забезпечення виконаннrt на територii Новокаховськоi об'еднаноТ

територiальноi Iромади впровадженIuI протиепiдемiчнlо< заходiв вiдповiдно
до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня2020 року Ns 641.

lоповidач : Тарабака О.Д.
УХВАЛИЛИ:

1. Начальникам НК вiддiлу полiцiТ ГУ нацiонагrьноi полiцii Укра'rни в
Херсонськй областi Рогожину О.В о Новокаховського управлiння Головного
управлiння ,Щержгlродспоживслryжби в Херсонськiй областi Собко С.М.
забезпе.шти проведенЕя перевiрок щодо виконаннrt протиепiдемiчних заходiв,
затвердженIо( постановою Кабiнеry MiHicTpiB Уrqpаiни вiд 22 лмmlя 2020 року
ЛЬ 641 (зi змiнами), та розпорядженъ Головного державного санiтарного лiкаря
УкраiЪи згiдно з вiдrовiдним piBHeM епiдемiчноi небезпеки, встановленим на
територiТ HoBoKaxoBcbKo'i територiальноi об'еднаноi громади, особrпrву уваry
зверIIуги Еа дотрим.lнIuI протиепiдемiчrшх заходiв у громадському трапспортi,
MicIp торгiвлi та мiсць масового скупIIення.гподей.

TepMiH посmiйно на перiоd
каранmuну



2. Учнiв 9-А, 9-Б, 6-А класiв та 10 вчителiв, якi е контактними особами
з хворою вчителъкою на KopoHaBipycнy iнфекцiю, Казацького лiцею

НовокаховськоТ MicbKoT ради направити на самоiзоляцiю TepMiHoM 14 днiв.
З. ,Щиректору Казацького лiцею HoBoKacoBcbKoi MicbKoi ради

Гетьман С.о. забезпечити:
- проведення IIавчання- онлайн учнiв 9-А, 9-Б, б-А класiв;
- у"rбовий процес Bcix класiв Казацького лiцею Новокаховськот мiськоi

ради з урахуванням вiдсутностi вчителiв, якi знаходятъся на самоiзоляцii;
- проведенЕя caHiTapHoT обробки примiщень Казацького лiцею

Новокаховськоi мiськоi ради.
4. Начальнику вiддilry освiти НовокаховськоТ MicbKoi ради

Микитенко Л.А. довести до директорiв закладiв освiти про персонulльЕу
вiдповiдальнiсть за порушенЕя карантинних обмежень.

5. Медичному дIФектору КНКП (Центр первинноi медико - caHiTapHoT

допомоrи MicTa Нова Каховка Новокаховськоi MicbKoi ради>) Зiнченко З.I.
опраIцовати списки контактних осiб по COYID-19, якi уклали договори з
сiмейними лiкарями КНКП <Центр первинноi медико - caHiTapHoТ допомоги
MicTa Нова Каховка Новокаховськоi MicbKoi ради>)

6. Начапьнику Новоко<овсъкого вiддilry полiцii ГУ нацiональноi
полiцii Украiни в Херсонськiй областi Рогожину О.В. в межах своiх
повноваrкень вжити заходiв щодо недогryщенЕя порушення норм
законодавства про iнфекцifuту безпеку населенIuI в )rмoBax карантиннlо< дiй
спрЕIIинених епiдемiею COVID-l9 .

7. Контроль за виконанням рiшенЕя покJIасти на заступника мiського
голови Тарабака О.А.

По четвертому питанню:
СЛУХАJIИ:

1. Про шроведення благодiйного заходу на збiр коштiв для
лiкування Сохно MapiT.

lоповidач : Заруdна Н. С.

,,Щоповiдач проiнфорI\dJrвав, що до виконавчого KoMiTeTy MicbKoI ради
зверЕувся колектив танцюв€ulьноi школи (Life in dence>> за отримzlнЕям
дозволу на проведення благодiйного заходу на збiр коштiв для лiкуванЕя
Сохно Mapii спектакJIю на територiТ KiHoTeaTpy <<Лiтнifu> вiд танцювальноi
школи (Life in dence>>.

ЖВАЛИЛИ:
1. На перiод карантиЕу у зв'язку з поширенIшм коронавiрусноi хвороби

(COVID-19) рекомендувати не проводити 26 вересня 2020 року
благодiйного з€lходу на збiр коштiв для лiкуванЕя Сохно Марii спектакJIю на
територii KiHoTeaTpy <Лiтнiй>> вiд танцюв€tлъноi школи <Life in dence>>.

2. В разi проведення благодiйного з€lходу на збiр коштiв дrя лiкуваЕня
Сохно Mapii спектакJIю на територiТ KiHoTeaтpy <<Лiтнifu> вiд танIцовшrьноТ
школи (Life in dence>> наголосити органiзаторам заходу на персонаllьну



вiдповiда.пьнiсть за дотримчtнЕям рекомендацiй Постанови вiд 04.08.2020

року Ng 45 MiHicTepcTBa охорони здоlюв'я та Головною державног0
санiтарного лiкаря Украrhи пiд час цроведення Iqультурно-мистецькID(
заrодiв на перiод карштшry у зв'язку з попп{рен;_ням KopoнaBipycHoT хвороби
(COVID-l9) _,L / /Головакомiсii + ry,|- ОлегТАРАБАКА

Секретар KoMicii fur Ельвiра IЩУК


