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вiд 27, ol7, е2ё*+_ _Ng !!€

I lpo при,значенLiя t<epiBгtl,tt<a робi,r^

з л i t< в i,,lat tiI br ас"гl iдкi в t-tадзви,Iай ноТ

си,гуаr tiT воснLlого характеру

13illпсlвiд1-1о до Закону УкраТни <Про гlравовий режим воснного стану),

с,t,lt,t,сЙ 
,7|,]5,76 

Itolter<cy цивi"lIь1-1оl,о захисту УкраТни, cTaTTi 36 Закону Украiни

<l lpo Mictlctзe сtlмtll]ря/lуванIIя), уrсазiв Президента УкраТьrи вiд 24.02.2022

ЛГq 6412022 Kllpo вI]едення во€]гlLlого стану в YrcpaTHi>, вiд 24.02.2022 6812022 кПро

утворе1-IlIя вiйськових а:tмi1-1iстрацiй>, вiд 14.03 ,2022 Jt |зз12022 <I1po

Ilpo/1()Ij)Kctl1-1rl cl,polcy лiТ восI-Iного cl,Ll}Iy в YKpaTHi>, гlункr'iв З9,40 IIОлОЖе1-1НЯ ПРО

(]/tиIIу llcp)iilBlIy сис,l,ему LlиlзiLtI:tlОl'() захисту, затвердженоI,о гlостановою

l{aбirrc,ry Мirriсl,рirз УrсраТгrи Bi,rt 09 сiчня 20lr4 року JYs li, рOзпоря/{жеННЯ
I(aбiLrcгy Мiгriсl,рirз Уr<раtТни Bilt 24 люr,ого 2022 р. N9 l79-p <[Ipo органiзаltiю

функrtiогIуваннrI сlдиноТ державноТ системи цивiльного захис'гу В УМОВаХ
вOенIlого стану), оltремого дорученнrl ДСНС УкраТни вiд 04.04,2022 ЛЬ В-153

KI Ipo оргагriзацiю рятувальних ,га iнших невiдкладних робi'г>, З Meтoк)

l(()opl(иLrartij' лiй органiв мiсцевого самоврядування, органiв упрttвлiння та сил

ttиtзiliьIl()I,0 зilхис,гу, орt,аtliзованOго та планового виконання KoMIIJleKcy заходiв
,l,а ptlбir, з лirсвiдаrtiТ гrаслi:lкir] надзвичайних ситуаuiй, а також ДЛя

безlltlссре/{Llього упрtIвлiння аварiйно-рятувальними та iншими невiдкладними

робоr,ами:

l, llриlll-rаrIи,ги tсерiвrlикOм робi,r,з "гliквiдацiТ наслiдl<iв над:звичайноТ си'гуацiТ
l]()(,lIIl()1,o xLlpiti(,l,cpy (лшri - |-lC) IltI ,l,сриторiТ }Ки,гсlмирсьt<сlТ MicbKoT об'сднаноТ
,r,epи,r,opiit.ltt,tlcl'i громаl/lи (:talri'- MicbKa громада) першогсl застуIIника мiськогсl
I,oJlоI]и :l IIитань 21iя.lIьгtсlстi виl<огrавчих органiв ради Свiтлану Ольrшанську.

2, /\оручи,ги керiвtlику робi,г з rriквiдацiТ НС вжити заходiв tцодо утворення
штабу з лiквiдацiТ наслiдкiв надзrзичайноТ ситуацiТ во€]нноi,0 характеру т,а

заl,вер/lиl,и його перOональний склаl1.
З. ltерirзгrиr<у робi,r, з rriквiztаiцiТ I-{C забезпечити провсдt,ння аварiйно-

t)rt,гуlJt}Jlьl-tих 
,r,а iнrrIих неtзiдкладFIих робiт на територii громади.
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4, Упраrзлiгtнrо охорони злорirв'я MicbкoT рали (CoKoll I-1 ) забезпечt,t,l,И

Lla1,цal{ 1-1я медиl-tноТ дсlпомог,и гlос,l,рtl)l(llалим.

5, /|еlrар"гаме1-I,гу еI(оLtомi,ttlого розв1,Iтку MicbKoT ради (ItутиLшегrrсо А,)
,забсllr tе,.tиr,и пост,ра)l(/1алиХ продукl,ами харLIува}{ня

6, t]r,tKoIlaBLIиM органаМ Micbr<oT Ради за FIапрямкам}] службовоТ .цiяльнос,гi

за]безtlе,tи-ги роботу кому}{аль1-Iих служб, пiдприсмств9 ),станов 
,га органiзацiй,

об'с,lс,t,iI] I(риl,tлчно'f iгrсРраст,рук,гури, стале (lуr,кuiоt]уваLIня систем

ltc ra,t"l,c"lабсз Il еr-I е I l Fl rl l l aceJl егl l]rl,

] , /(сrrартап4с1-1,гу бLолlке,r,у 1,а фiнансiв Mict,t<tlT pu,,l, (I1poxop'ryr< Д,)

la(lc lrlctlp1,1.1,| rзi,,1lrовi/rrtо /1о LlиlllIоI,о заl(о1-1одавс'I'l]tl фiнаНСУrЗаН1-1Я ЗаХСl7,ЦiВ,

ttоtз'lt:J|lгtих з лir<вiдаrцii'насlliдrсiв I-1а/iзl]ичайноТ ситуаui'f вОсt.{1-1ОгО ХаРаКТеРУ.

8, Угrраrзlliгtгtкl llO зв'я:]ках з громадсьt<iстю Micbr<oT Ради (Рачковсьtса-

l]cilrlr,1x l},) заiбс:зпе.tи,гtа iнсРормувLiFIIIя про порядок дiй населення т.} хiд

lri rсвiдаr цii' rlаслiдl<i в llC,
9. l{oгr,r,pclJlb за викоFIаI]llям розtlоряд)кення залиLцаю за собоtо,

\4 ic t,tct.t й t rl;ttl tза t.]ерr,iй (]УХоМЛИ1-1


