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засiдання по(l iйноi vicbkoi ком ici'i з питань
техногенно-еколоI iчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ

]] )сiчня

Biё k

м

202l року

Косmянпuнiвка

мiський голова голова Micbkoi koMicii з питань техногенuо,екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй Азаров О.А,

головувАв:

Були присутнI:

члени KoMiciT (за окремим слиском)

ПИТАНЕЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РО3ГЛЯД:

l,
2,

Про затвердження плану роботи Micbkol koMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй на 2021 piK,
Про внесення rMiH -to пlнкт1 3 проtокольноrо рiшення мiськоJлкочiсii з питань
т&ногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 16,l2 2020 Ne з5,

СЛУХАЛИ:
роботи Micbl{oi lroMicii з питянь техltогеllно_екологiчноi
б".п"*, ,u п"дrчпrайвих сиryацiй на 2021 piK (MocKoBKiHa LK,, Нечволод С,В-)

l. Про tатвердження плану
Ja

рез)lьтатами -lоповl.]i ld J }ра\}вання\l UбlовOрення,

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:
План робоrи Micbкoi KoMlcI'i ] пиlань lехноlенно-екологiчнпi беlпеки 1а
надзвичайних ситуацiй на 202 ] piK , заtпверdutпu
2, Керiвникам управ-'liяь, оргаяiзачiй, установ територiмьноt громаДи,

l

J,

вiдповiдмьним за пiдгоговку MaTepiMiB запланованих ,&qя розгляду Комiсiсю,
-rx
якiсноi пiдготовки та свосчасного подаяЕя,
вжити заходiв щодо
TepMlA - посmiiно
Контроль за виконанням даноfо Пjtаву покласти на вiддiл J питань
надз;ичайних ситуацiй, оборонноi та vобiлi]ацiйноi роботи (MocкoBKiHa),

слУхАли:
Koмicii з питань
2. Про ввесенпя ]MiH до пунrту 3 протоко;rьного рiшення MicbKoi
Nл З5 (Босва
ви
16.12.2020
техя;генfiо-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
А.В,, Козiнцева Н.В,, Власенко Г,В,)
торгiвлi B-raceHKo Г,В, проiнформ}ъма, що малазини,якi
3гlдво основного
здiйсЕюють продФк запчастиЕ д,'lJI тралспортйих засобiв. при ре€страцll
(КВЕД):
код за Класифiкатором видiв економiчноi дiяльвостi

Начмьник вiлдiлу економiки

;;;у-;"Ь;;

".римали

(о#

Довiлник
Роздрiбна TopI iвrя детмя\lи та IIри"пашцм д-lя
автотранспортних засобiв

а ' 1- а]Lцlrl ]д_ll

20l0

згiдно Пос,tанови Кабiнет), MiHic,lpiB Украjни вiд 09,]2,20_20 N_' l2]6
b.riounr* u"дiп aпqц6-1чноi .liяjlьностi, стосовно яких здiйсttюються
,
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обмежува.rьнi

иепllеviчнl заходи..пов'язанl i: l:'.ulлlр::::*
KopoHaBipycoМ SARS,
респiраrорноr хвороби CovlD-]9. спричинено'i

про

Украiни госгроi
cov-2,

l

За резl;rь't'атаrrи :toItoBiдi га з \,ра\\ вання\l ооl,оворсння

коМlсlя ВиРIlllИ-tlА:
] dчс.lи l\llHll ]о г)'lь,,, i ,l]'"",K,,, ь l"l,, гitJеlня rticobol K"rtr,ri r пиt"яь
техногенliо-еко.loгiчноi безпски iа нлl]вичlLitни\ ситуацiй Biд l6,12,2020 N! з5,
вик ]авl]Iи иu, п в "uвiи г(J_{ lil
Маzазuнаtt. u|о розmаLuованi на lперuл,lорil Коспянlпuнiвськоj'mtрчmО|liulьцоt
lпо11)
|ро\lаih] lпа якi }liuсн]оюlпь проОФla запчLlспluн i,,Lя mра]lспорпнuх Jа,аitв б

чuсttвiЙ,'ьковоilпехнiкч)dоOOzоduпOOхвtltцн25сiчня2021рок!пlор.iбеlhн)
Оjяlьлiспь зоti,lItllоlзuп11l lчч,ll ull'\l)1l (llц)L,|,1ll)t l)l)L,пlцвкu з,Ll!овlень

J

K,,r, рп ,l, ',, 8llj,,]1,1ll"я\l ll]1,Icll)l{ п,tь,1,Ii ]l hd Bi_]'ll t сьочпlliьи i rupt,B
(Власенко [-I],).

О.А, Азаров

Голова KoN{iciJ, мiський гоjlова
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Л.О. евстратова
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