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КЕРIВНИК РОБIТ
з лIкчцдцli нАслIдкIв мЕдико_БIологIчноi надзвичдйноi

ситуАцri природного хАрАктЕру, пов,яздноfй поширЕннrIм
KoPoHABIPyCHoi хвороБи covlD_lg нА тЕриторri MtcTi

миколА€вА

вул. ддмiральська 14, м.МиколаТв, 51001, тел.37-36-14, факс 37-3б-17, E-mail: ns(@mkrada.gov.ua

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Вiд 03.04.2020 р. МиколаiЪ м1

Про утворення штабу з лiквiдацii
медико-бiологiчноТ надзвичайноi ситуацiТ
природного характеру та призначеншI
персон;LльЕого складу

з метою безгtосередньот органiзацii i координацii аварiйно-рятувtulьних та
iнших невiдкладних робiт з лiквiдацii наслiдкiв медико-бiологiчноi надзвичайноi
сиryацiт природного характеру, пов'язаноi iз поширенIUIм KopoHaBipycHoT хвороби
COVID_19 на теритОрii MicTa МиколасВа, вiдповiдно дО ст.75,7Ъ КодексУ цивiльного,
захисту Украiни, вiдповiдно до розпоряд}кеннrI мiського голови вiд 03.04.ZO ЗЛЪ Яtр,

1, Для виконаЕня заходiв з лiквiдацiт наслiдкiв медико-бiологiчноi
надзвичайнот сиryацii природного характеру, гIов'язаноi iз поширенням
KopoHaBipycHoT хвороби coVID-19 на територii-мiста Миколасва утворити штаб з
лiквiдацiТ надзвичайноТ сиryацiТ природного характеру мiсцевого рiвня.

2. Штаб з лiквiдацiт нС визначити у такому складi:

Керiвництво штабу:
Начальник штабу: начilIьник управлiння

Iрина Валентинiвна.
охорони здоров'я ММР - Шамрай

засryпник нач€шьника штабу: начirльник управлiння з питань Нс та цзн ммр
- Герасiменя Олександр Анатолiйович.

Члени штабу:
Гриб
Михайло Григорович

Фаюк
Вiкгор Володимирович

заступник начапьника Головного
управлiння з pearyBaнIul на надзвичайнi
ситуацiТ ГУ ДСНС УкраiЪи у
миколаiъськiй областi

заступЕик нач.шIьника управлiння охорони
здоров'я ММР



Калмиков
Федiр Iванович

рябенкова
Наталя Петрiвна

,Щанiла
вiта"пiй Миколайович

Брижатий
Олександр Вiкгорович

василенко
Сергiй Михайлович

Островський
Юрiй Володимирович

КРСГОВ ГОловний спецiа-тriст вiддiлу планування та
руслан Олександрович _ координацii дiй у Нс управлiнrrя з питань

НС та ЦЗН ММР

заступник начiшьника управлiння
превентивноТ дiяльностi ГУНП в
миколаiъськiй областi

начальник вiддiлу державного нагляду за
дотриманням санiтарного законодавства

- ММУ.Щержпробспоживслужбиу
миколаiъськiй областi

начапьник управлiння патрульноi полiцii в- Миколаiъськiй областi

перший заступник директора
- департаменту ЖКГ ММР

директор департаменту працi та
- соцiа.ilьного захисту HaceлeHIuI ММР

Засryпник командира !ВГРЗ
ДСНС Украiни

3. Нача-гlьцику штабу з лiквiдацiТНС:
3,1, Визначити мiсцем розгортанrrя штабу з лiквiдацii Нс адмiнiстративну

будiвлю управлiння з питань надзвичайних ситуацit,u цивiльного захисту населенняммр.
3,2, Забезпечити членiв штабу матерiа.пьними засобами, необхiдними для

роботи.
3.3. РозрОбtтти ОпеРативЕУ докуменТацiЮ з лiквiдацiТ надзвичайноТ сиryацiТ.

4, У своiй дiяльностi членам штабу керуватися розпоряджешUIм мiського
голови вiд 25.08.20|6 Nч 213 р.

5. Наказ довести до посадових осiб в частинiо що Тх стосуетъся.
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