
 
 
 

 

Конотопська міська рада 

Виконавчий комітет 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 
 

від   _25.03.2020__   № _57__            

м. Конотоп 

 

  

                 

 

Відповідно до пункту 1 статті 38 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", ст.29 Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19" з урахуванням рішень Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, 

Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки на 

надзвичайних ситуацій від 12.03.2020, 17.03.2020, 23.03.2020 з метою 

забезпечення карантинних заходів на території міста затверджених рішеннями 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від протоколи  від 12.03.2020 №2, 16.03.2020 №3, 22.03.2020 №4, 

24.03.2020 №5 з метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації на 

території міста пов’язаної із захворюванням людей на особливо небезпечні 

інфекційні хвороби спричинених новим субтипом, відповідно до класифікатора 

надзвичайних ситуацій: Клас НС природного характеру, Група НС небезпечні 

інфекційні хвороби спричинені новим субтипом, Код 27. 

Для проведення дезінфікуючих заходів передати на баланс Комунального 

некомерційного підприємства Конотопської міської ради "Конотопська 

центральна районна лікарня ім. академіка Михайла Давидова" 5 оприскувачів 

Зірка, комунального некомерційного підприємства Конотопської міської ради 

«Конотопська міська лікарня» 3 оприскувачі Зірка, КП Виробничого 

управління водопровідно-каналізаційного господарства 1 оприскувач Зірка, 1 

бензиновий оприскувач Добриня, КРЕП "Центральне" 4 оприскувачі Зірка, 

ЖРЕП "Житлосервіс" 4 оприскувачі Зірка, КП "Теплогарант" 1 оприскувач 

Зірка, КП "Конотопське трамвайне управління" 2 оприскувачі Зірка. 

 Вказане майно знаходилось на зберіганні для попередження та ліквідації 

надзвичайних ситуацій у відділі з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

Про надання дозволу на списання з бухгалтерського обліку у відділі з 

питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та взаємодії 

з правоохоронними органами Конотопської міської ради оприскувачів 

Зірка 20 шт.,  оприскувача бензинового Добриня  1 шт. 
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захисту населення та взаємодії з правоохоронними органами Конотопської 

міської ради.  

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 

"Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"(зі змінами), з 

метою попередження виникнення надзвичайної ситуації природного характеру 

на території міста пов’язаної із захворюванням людей на особливо небезпечні 

інфекційні хвороби спричинених новим субтипом, 

 

виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

 Надати дозвіл на передачу комунальним підприємствам оприскувачів 

Зірка в кількості 20 шт. та оприскувача бензинового Добриня в кількості 1 шт. з 

матеріального резерву для попередження виникнення надзвичайних ситуацій 

природного характеру та їх наслідків, та списання з бухгалтерського обліку 

відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами Конотопської  

 

  

Міський голова         Артем СЕМЕНІХІН  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Мусієнко 2 32 08 


