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Про виконання доручення виконувача
функцій та повноважень голови
Миколаївської обласної державної
адміністрації від 02.10.2020 № 106-д/з
до рішень регіональної Комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській ОДА
від 02.10.2020 (протокол №39)
З метою посилення захисту населення, забезпечення невідкладного
здійснення заходів щодо недопущення поширенню COVID-19 в місті, ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, доручення голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 02.10.2020 №106-д/3 до рішень регіональної Комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній
адміністрації від 02.10.2020 (протокол №39), відповідно до п.7.2 додатку 2
«Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради», затвердженого
рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.02.2020 №45,
статті 14 Кодексу цивільного захисту України керуючись п. 19 ч. 4 ст. 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Д О Р У Ч А Ю:
1. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради,
її виконавчого комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки
ЄДС ЦЗ, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та напрямків
діяльності, на виконання вимог доручення голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 02.10.2020 №106-д/3 до рішень засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
ОДА від 02.10.2020 (п.6 питання 1 та п.2 питання 2 протоколу №35) забезпечити у
межах своїх повноважень та за напрямками діяльності безумовне виконання заходів,
передбачених вище зазначеними документами (додаються).
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2. Виконавцям, передбаченим у п.1 цього доручення, у межах своїх
повноважень та напрямків діяльності дотримуватися протиепідемічних обмежень на
адміністративних територіях, установлених для «зеленого» рівнів епідемічної
небезпеки та передбачених рішеннями регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 31 липня
2020 року (протокол №27 пункт 2.3.), від 31 серпня 2020 року (протокол №32 пункт
3.3.), від 04 вересня 2020 року (протокол №33 пункт 2), від 14 вересня 2020 року
(протокол №34 пункт 2.2.), від 21 вересня 2020 року (протокол №35 пункт 3.3.) та від
02 жовтня 2020 року (протокол №39 пункт 6).
3. Доручити міському оперативному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру міського рівня, (Якуніна) та його профільним
робочим групам, робочій групі для здійснення перевірки об’єктів господарювання
міста, утвореній рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від
21.05.2020 №130 (Петрик) та Арбузинському міжрайонному управлінню Головного
управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області (Паталашенко) спільно
з Южноукраїнським міським відділенням поліції Первомайського відділу поліції ГУ
національної поліції України у Миколаївській області (Кравцов) забезпечити дієвий
поточний контроль за виконанням суб’єктами господарювання вимог чинного
законодавства з питань запобігання пандемії та ліквідації її наслідків.
4. Інформацію про виконання цього доручення надавати з 05.10.2020
щодобово до 11.00 год., на електронну адресу: shtab.covid.yu@gmail.com міського
штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру, пов'язаної із поширенням корона-вірусної хвороби COVID-19 на
адміністративній території міста Южноукраїнська.
5. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Перший заступник голови Комісії –
заступник міського голови

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами міської ради –
заступник начальника міського штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
______________________ І.К. Колесников
(05136) 5-99-96

О.М. Кольчак

