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     31 березня 2021 року                        Баштанка                            №  76 -р 

 

Про утворення міського штабу з 
ліквідації наслідків медико- 

біологічної надзвичайної 
ситуації природного 
характеру,пов'язаної із 
поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19 на території 
Баштанської ТГ 

 

Відповідно  пункту 20 ч.4 статті 42 закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 29 Закону України “Про захист населення від 
інфекційних хвороб”, статті 19 Кодексу цивільного захисту України, постанов 
Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 «Про затвердження 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту», від 11 березня 
2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 
коронавірусу COVID-19», від 09 січня 2014 року № 11 "Про затвердження 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та наказу 
Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2014 року № 1406 "Про 
затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 січня 
2015 року за № 47/26492, розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 
рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 
26.03.2020 № 1, розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації від 
27.03.2020 № 116-р «Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації», протоколу №4 позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
Миколаївській облдержадміністрації, від 17 березня 2020 року та з метою 
забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації в Баштанській ОТГ з о б о в ’ я з у ю: 

1. Утворити міський штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної 



надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Баштанської ТГ (далі – міський  
Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру). 

2. Призначити керівником робіт з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Баштанської ТГ – 

заступника міського голови з питань виконавчих органів ради ВАСИЛЬЄВА 

Олександра. 

3. Призначити начальником міського Штабу з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Баштанської ТГ – 

директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баштанської 
міської ради ШПАРУК  Оксану. 

4. Затвердити склад міського штабу з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території Баштанської ТГ 

(додаток 1). 

5. Визначити місцем розгортання міського Штабу з ліквідації наслідків 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру приміщення в 
Баштанській міській раді за адресою м. Баштанка вул. Героїв Небесної сотні, 38.    

Начальнику міського Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру забезпечити роботу міського 

Штабу  у цілодобовому режимі (у разі необхідності). 
6. Начальнику міського Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру забезпечувати проведення 
засідання міського Штабу, склад залучених членів штабу та строк проведення 
засідань згідно з моїм розпорядженням. 

7. Затвердити єдину електронну адресу міського Штабу з НС 
(bashtanskaotg@mk.gov.ua), контактні телефони (0512) 2-71-05, (096 714 66 19), 

(0930748440). 

8. Розпорядження міського голови від 15 березня 2021 року №64-р « Про 
утворення міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Баштанської ТГ» вважати таким, 

що втратило чинність.  
9. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 
Міський голова                                                                     Олександр БЕРЕГОВИЙ 


