
 

 
 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

  

від _27.03.2020  № 78-ОД   

м.Конотоп 

 

Про переведення ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту м.Конотопа у режим надзвичайної ситуації  

 

 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", статті 14 Кодексу цивільного захисту України, пункту 23 Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 №11, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2020 №338-р "Про переведення єдиної державної 

системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації, розпорядження 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 26.03.2020 №121-ОД 

"Про переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Сумської області у режим надзвичайної ситуації", з метою 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення міста: 

 1.Установити для ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту м.Конотопа режим надзвичайної ситуації до 

24.04.2020.  

 2.Керівникам служб та формувань цивільного захисту невідкладно 

здійснити заходи щодо переведення служб та формувань цивільного захисту у 

режим надзвичайної ситуації. 

 2.1.Здійснити оповіщення органів управління цивільного захисту міста та 

сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної 

ситуації та дії в умовах надзвичайної ситуації. 

 2.2.Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

призначити першого заступника міського голови. 

 3.Відділу з питань надзвичайної ситуації, цивільного захисту населення та 

взаємодії з правоохоронними органами Конотопської міської ради (начальник 

Мусієнко С.В.). 

 3.1.Визначити можливі зони надзвичайної ситуації. 

 3.2.Здійснити постійне прогнозування зони можливого поширення 

надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків, небезпечних факторів. 
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 3.3.Здійснювати безперервний контроль за розвитком надзвичайної 

ситуації на території міста. 

 3.4.Постійно інформувати органи управління та населення про розвиток 

надзвичайної ситуації та заходи що здійснюються в місті. 

 4.Управлінню житлово-комунального господарства Конотопської міської 

ради (начальник Клименко А.Д.): 

  4.1.Організувати та здійснювати заходи щодо життєзабезпечення 

населення міста відповідно до повноважень. 

 5.Сектору міської ради з питань охорони здоров'я та праці (завідувач 

Шульга Ж.О.): 

 5.1.Забезпечити медичний захист населення і територій від наслідків 

надзвичайної ситуації. 

 6.Про хід виконання даного розпорядження інформувати міського голову 

щоп’ятниці в період режиму надзвичайної ситуації. 

 7.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 

розподілу обов’язків. 

 

 

 

Міський голова                                                               Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергій Мусієнко  2 32 08 


