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Протокол NЬ 14
засiдання KoMicii з питань техногенно-екологiчшоi безпеки i

надзвичайних сиryацiй Вишгородськоi MicbKoi територiальноi громади

24 жовтня 2022 р. м. Вишгород

ГОЛУВАВ: Перший заступник голови постiйноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
MicbKoT територiаrrьноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.

ПРИСУТНI: Члени KoMicii (за списком).

Вiдкрив чергове засiдання перший заступник голови постiйноi KoMicii з

питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуачiй
Вишгородськоi MicbKoi територiальноi громади Кириченко Р.М. та оголосив
порядок денний засiдання KoMicii.

ПОРШОК ЩЕННИЙ:
1. Про внесення змiн до персон€Lпьного складу KoMiciT з питань

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ
MicbKoT територiальноi громади.

2. Про запобiгання надзвичайним ситуацiям на територii Вишгородськоi
MicbKoi територiальноТ громади в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З poKiB.

3. Про стан пiдготовки до дiй в осiнньо-зимовий перiод 2022-2023 poKiB.
4. Про вжиття заходiв iз запобiгання поширенню гостроТ респiраторноi

хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2.
5. Про встановлення обмежень щодо проведення полювання та

реryлювання питань мисливства в перiод воснного стану на територii
ВишгородськоТ MicbKoi територiальноТ громади.



6. Про забезпечення безперешкодного доступу до примiщень, де

розташованi об'екти цивiльного захисту населення пiд час повiтряноТ тривоГи.

7. Про забезпечення транспортними засобами для здiйснення евакуацiТ
населення Вишгородськоi MicbKoi територiа_гrьноТ громади у разi загрози
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та
природного характеру.

8. Про визначення пунктiв обiгрiву на територiТ Вишгородськоi мiськоi
територiальноi громади в осiнньо-зимовий перiод 2022-202З poKiB.

СЛУХАЛИ:1. Про внесення змiн до персонального скJIаду KoMicii з

питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй
В ишгородськоi MicbKoT територiальноi громади.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
MicbKoi територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.
Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
1. Керуючись п. б Положення про мiсцеву комiсiю з питань техногенно-

екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi мiськоI
територiальноi громади внести змiни до пунктiв l2Ta2l персон€Lльного складу
постiйноТ KoMicii з питанъ техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних
ситуацiй ВишгородськоТ MicbKoi територiальноi громади, виклавши в

ll

Р ituення прuйняmо бiльu.tiсmю zолос iB.

СЛУХАЛИ:2. Про запобiгання надзвичайним ситуацiям на територii
ВишгородськоТ MicbKoT територiальноТ громади в осiнньо-зимовий перiод
2022-2023 poKiB.

ДОПОВIЩАЧI:
Перший заступник голови постiйноi KoMiciT з питань техногенно-

екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ MicbKoT
територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.;

Начальник Вишгородського РУ ГУ ДСНС УкраIни у Киiвськiй областi,
полковник служби цивiльного захисту, Бондаренко Г.В.

Заслухавши доповiдi з цього питання, -

наступнlи редакц
12 Сектор мобiлiзацiйноТ та

оборонноТ роботи
ВишгородськоТ MicbKoT

ради

Щербина
Володимир
васильович

Завiдувач сектору член koMicii

2| Вишгоролський вiддiл
Головного управлiння
[ержпродспоживслужби
в Китвськiй областi

!анiлик Федор
Федорович

В.о. нача,чьника
вiддiлу

Член KoMiciT



ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Вiддiлу ЖКГо транспорту та
благоустрою Вишгородськоi
MicbKoi рsдиl Сектору
цивiльного захисту,
надзвичайних ситуацiй та
цифрового розвитку
Вишгородськоi MicbKoi радил
Сектору мобiлiзацiйноi та
оборонноi роботи
Вишгородськоi MicbKoT ради,
Соцiально-гуманiтарному
Уп равлiнню Виш городськоi
MicbKoT ради, Управлiнню
фiнансiв Виш городськоi
MicbKoi рпди,
Вишгородському РУ ГУ
ДСНС Украiни у Киiвськiй
областiо Службi
автомобiльних лорiг у
КиТвськiй областi,
Вишгородському РУП ГУНП
в Киiвськiй областiо cTapocTi
сiл Хотянiвка та Осещина

2.2. У межах компетенцiТ органiзувати:
- постiЙниЙ монiторинг ситуацii i оперативне реагування на виявленi

загрози;
- утримання в готовностi сил i засобiв установ, органiзацiй, пiдпри€мств

ycix форм власностi;
- створення необхiдного резерву матерiально-технiчних засобiв та

УТриМання iх у готовностi до використання у разi загрози або виникнення
надзвичайних ситуацiй;

- вiдповiдно до компетенцiТ вжити заходiв до реагування на надзвичайнi
ситуацiТ, xapaKTepHi для осiнньо-зимового перiоду, зокрема, порушення
транспортного сполучення на автомобiльних дорогах та вулично-дорожнiй
мережi, аварiЙ на об'ектах забезпечення життедiяльностi населення та
соцiально-побутовоТ сфери i знеструмлення населених пунктiв;

- iнформування населення про загрозу та настання несприятливих
гiдрометеорологiчних явищ;

- пiдвищення рiвня протипожежного стану об'сктiв житлово-
комун€Lпьного господарства та соцiально-побутовоТ сфери;



- попередження загибелi
переохолодження.

i травмування людей внаслiдок обмороження та

TepMiH: до 01.11.2022

Р iшення прuйняmо оdноzолосно.

СЛУХДЛИ:3. Про стан пiдготовки до дiй в осiнньо-зимовий перiод 2022-
202З poKiB.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiЙноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
мiськоi територiальноi громади, перший заступник мiського голови З ПиТанЬ

дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.
Заслухавши доповiдь з цього питання' -

ВИРIШИЛИ:
3. 1. Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

Виконавчому KoMiTeTy
Вишгородськоi MicbKoi рпдиl
Вiддiлу ЖКГ, транспорту та
благоустрою Вишгородськоi
мiськоi радил сектору
цивiльного захисту,
надзвичайних ситуацiй та
цифрового розвитку
Виш городськоТ MicbKoi ради,
сектору мобiлiзацiй ноТ та
оборонноi роботи
Виш городськоi MicbKoi рддиl
Соцiал ьно-гума н iTa рному
управлiнню ВишгородськоТ
MicbKoi ради, Управлiнню
фiнансiв Виш городськоi
MicbKoT рдди,
Вишгородському РУ ГУ
ДСНС УкраТни у Киiвськiй
областi, Службi
автомобiльних дорiг у
КиТвськiй областiо
Вишгородському РУП ГУНП
в КиТвськiй областi, cTapocTi
сiл Хотянiвка та Осещина,
пiдприсмствам, установам,
закладам, органiзацiям
незалежно вiд форми



власностl

3.2. Вiдповiдно до компетенцiТ:
- для пiдготовки дорожнього господарства до роботи в осiнньо-зимовий

перiод 2022-2023 poKiB вирiшити питання щодо заготiвлi пiску, призначеного

для використання протиожеледноi сумiшi та створення резерву п€Lпьно-

мастильних матерiалiв для боротьби iз можливими снiговими заметами;
- визначити обсяги та створити матерiальнi резерви, зокрема, п€Lпьно-

мастильних матерiалiв для використання ik пiд час лiквiдацii можливих
надзвичайних ситуацiй ;

- забезпечити готовнiсть аварiйно-вiдновлюв€Lпьних бригад для

реаryвання на можливi aBapii та надзвичайнi ситуацiТ на об'сктах критичноТ
iнфраструктури;

- забезпечити готовнiсть автономних джерел енергозабезпечення;
- продовжити роботу iз забезпечення сво€часного створення запасiв

zLльтернативних видiв п€Lпива (дрова, пелети, тощо);
- з метою очищення та знезараження питноТ води на пiдпри€мствах

водопровiдно-каналiзацiйного господарства громади, забезпечити нормативнi
запаси реагентiв, знезаражуючих засобiв i реактивiв;

- забезпечити безперебiйну роботу водозаборiв господарсько-питного
призначення, водопровiдно-каналiзацiйних споруд i мереж, систем зливноi
каналiзацii;

- створити оперативний штаб для реагування на надзвичайнi ситуацiТ та
iх запобiгання на зимовий перiод 2022-2023 роки;

- визначити мiсця вiдстоювання великогабаритного вантажного
транспорту у разi погiршення погодних умов на зимовий перiод 2022-202З
poKiB.

TepMiH: постiйно

Р itлення прuйняmо odH оzолос но.

СЛУХАЛИ:4. Про вжиття заходiв iз запобiгання поширенню гостроТ

респiраторноТ хвороби COVID- l 9, спричиненоТ KopoHoBipycoм SARS-CoV-2.
ДОПОВIfАЧI:
Перший заступник голови постiйноТ KoMiciT з питань техногенно-

екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй ВишгородськоТ MicbKoT
територiальноТ громади, перший заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.;

Щиректор комун€lJIьного некомерцiйного пiдприсмства <I-{eHTp первинноТ
медико-санiтарноТ допомоги> ВишгородськоТ MicbKoi ради Морозова О.В.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
4.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.



l

Виконавчому KoMiTeTy
Ви шгородськоi MicbKoi рдди,
закладам охорони здоров'я
Вишгородськоi MicbKoi
територiальноi громади
незалежно вiд форм власностiо
cTapocTi сiл Хотянiвка та
Осещина, пiдприсмствам,
установам, заклад&мl
органiзацiям незалежно вiд

фор* власностi

4.2. Вiдловiдно до компетенцii:
- проводити заходи щодо отримання вiд медичних установ громади та

пiдроздiлiв лабораторних центрiв N4ОЗ УкраТни iнформачiю про piBeHb

захворюваностi на гостру респiраторну хворобу CovID-l9, спричиненоТ

KopoHoBipycoM SARS-CoV-2 в населених пунктах, на пiдприсмствах, в

установах, органiзацiях, з метою здiйснення превентивних протиепiдемiчних
заходiв;

- проводити широке iнформування та роз'яснюв€Lпьну роботу серед

насеJIення щодо дотримання протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на

запобiгання поширенню гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19,
спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2;

- поширювати рекомендацiТ щодо забезпечення отримання повноГо КУРСУ

вакцинацii вiд гостроТ респiраторноI хвороби CovID-l9 вакцинами,

включеними Вооз до перелiку дозволених для використання в надзвичайних

'""1uffiuнiзувати заходи щодо готовностi закладiв охорони Здоров'я До

реагування на сп€шахи COVID-l9 в умовах во€нного стану.

TepMiH: протягом дii
карантину

Р iшення прuйняmо оdноzолосно,

СЛУХДЛИ:5. Про встановлення обмежень щодо проведення полЮВання

та регулювання питань мисливства в перiод военного стану на територii
Вишгородськоi MicbKoT територiальноi громади.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноТ KoMicii з питань

техногеНно-еколОгiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
мiськоi територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.
Вiдповiдно до Указу Президента Украiни вiд 24.02.2022 Ns 6412022 <ПРО

введення военного стану в YKpaTHi>>, ст. 15 Закону УкраiЪи <<Про правовий

режиМ во€нногО стану)), ст. 8 Закону Украiни <Про мисливське господарство



та полювання)), законiв Украiни <Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>,
uПро оборону Украiни>), протоколу J\Ъ 161 засiдання оперативного штабу Ради
оборони Киiвськоi областi вiд 06.|0.2022 р., з метою запобiгання загрози
життю та заподiяння шкоди здоров'ю населення на територiI ВишгородськоI
MicbKoT територiальноТ громzди, -

ВИРIШИЛИ:
5.1. заборонити полювання на

територiальноi громади, за винятком
мисливських видiв звiрiв з дотриманням

виконавчому KoMlTeTy
Виш городськоi MicbKoi рflдиl
cTapocTi сiл Хотянiвка та
Осещина

межах повноважень та вiдповiдно до компетенцii забезпечити
заборони полювання на територii ВишгородськоТ MicbKoT

територiальноТ громадиначас дiТ правового режиму во€нного стану в YKpaTHi,
за винятком регулювання чисельностi окремих мисливських видiв звiрiв з
дотриманням вимог чинного законодавства.

TepMiH: невiдкладно

Користувачам мисливських
угiдь ycix форм власностi

5.3. спiльно з працiвниками державноi лiсовоi охорони визначити
вiдповiдальних осiб з числа штатних працiвникiв щодо охорони мисливських
угiдь та проведення бiотехнiчних заходiв;

5.4. забезпечити виконання рiшень [ержавноТ надзвичайноТ
протиепiзоотичноi KoMicii при обласнiй державнiй адмiнiстрацii стосовно
профiлактики та нерозповсюдження iнфекцiйних та пар€витарних хвороб
тварин.

TepMiH: невiдкладно

Виконавчому KoMiTeTy
ВишгородськоТ MicbKoi радио
cTapocTi сiл Хотянiвка та

територiТ Вишгородськоi MicbKoi

реryлювання чисельностi окремих
вимог чинного законодавства.

TepMiH: постiйно, на час дiТ
правового режиму во€нного
стану

Вишгородському РУП ГУНП
в Киiвськiй областi,

5.2. в
виконання



Осещина, користувачам
мисливських угiдь ycix форм
власностi, Громадським
органiзацiям мисливцiв

5.5. провести роз'яснюваJIьну роботу серед населення та оприлюднення
iнформацiТ на офiцiйних веб-ресурсах щодо заборони полювання на територiТ
КиТвськоi областi на час дiТ правового режиму
винятком реryлювання чисельностi окремих
дотриманням вимог чинного законодавства.

во€нного стану в YKpaiHi, за
мисливських видiв звiрiв з

TepMiH: невiдкладно

Р iшення прuйняmо оdноzолосно.

СЛУХАЛИз6. Про забезпечення безперешкодного доступу до
примiщень, де розташованi об'екти цивiльного захисту населення пiд час
повiтряноi тривоги.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
MicbKoi територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.

Вiдповiдно до п. 10 постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10.03.2017
J\b 138 <,Щеякi питання використання захисних споруд цивiльного захисту)
балансоутримувач забезпечуе утримання захисних споруд та iнших споруд,
що повиннi використовуватися для укриття населення, а також пiдтримання ik
у cTaHi, необхiдному для приведення у готовнiсть до використання за
ПриЗнаЧенням вiдповiдно до вимог щодо утримання та експлуатацiТ захисних
споруд.

Власники та орендарi примiщень, де розташованi об'екти цивiльного
ЗаХисТУ населення зобов'язанi забезпечувати вiльниЙ доступ до них пiд час
повiтряноi тривоги.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -
ВИРIШИЛИ:

Власникам та орендарям
примiщень, де розташованi
об'скти цивiльного захисту
населення незалежно вiд
форми власностi

6.1. забезпечувати безперешкодний доступ до примiщень, де розташованi
об'скти цивiльного захисту населення пiд час повiтряноТ тривоги.



TepMiH: постiйноо на час дiТ
правового режиму во€нного
стану

Балансоутримувачам
примiщень, де розташованi
об'екти цивiльного захисту
населення незалежно вiд
форми власностi

6.2. забезпечувати утримання захисних споруд та iнших споруд, що
повиннi використовуватися для укриття населення, а також пiдтримання Тх у
cTaHi, необхiдному для приведення у готовнiсть до використання за

призначенням вiдповiдно до вимог щодо утримання та експлуатацiТ захисних
споруд.

TepMiH: постiйно

Р itпення прuйняmо оdноzолосно.

СЛУХАЛИz7 .Про забезпечення транспортними засобами для здiЙснення
евакуацiТ населення Вишгородськоi мiськоi територiальноi громади у разi
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного та
природного характеру.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
MicbKoT територiальноТ громади, перший заступник мiського голови з питань

дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.
Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
7.1. Iнформацiю доповiдача взяти до вiдома.

комунальному пiдприсмству
Ви ш городськоi MicbKoi ради
<<Ви ш городпастранс)>,
cTapocTi сiл Хотянiвка та
Осещина,
балансоутримувачам
транспортних засобiв

7.2. Вiдповiдно до компетенцiТ першочергово забезпечити транспортними
засобами заходи з евакуацiТ населення Вишгородськоi мiськоi територiальноТ
громади у разi загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацiй
техногенного та природного характеру, а саме:



- транспортними засобами ЛАЗ А292 Dl державний номер AI 1937 ОО,
Богдан А09202 державний номер AI 0790 KI, Богдан А09202 державний номер
AI 8402 MI, Богдан Атаман державний номер AI 2750 МХ, Мерседес 609
державний номер АВ 5589 СМ, Мерседес державний номер АТ 1693 АВ.

TepMiH: постiйно, у разi
загрози виникнення або
виникнення надзвичайних
ситуацiй техногенного та
природного характеру

комунальному пiдприсмству
Виш городськоi MicbKoi ради
<<Ви ш городпастранс>>,
cTapocTi сiл Хотянiвка та
Осещина,
балансоутримувачам
транспортних засобiв

7 .З. утримувати вказанi в л. 7 .2. транспортнi засоби у cTaHi готовностi для
здiйснення заходiв з евакуацii населення Вишгородськоi MicbKoi
територiшrьноi громади у разi загрози виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру.

TepMiH: постiйно

Р iu,tення прuйняmо оdноzолосно.

СЛУХАЛИ:8. Про визначення пунктiв обiгрiву на територiI
Вишгородськоi MicbKoi територiальноi громади в осiнньо-зимовий перiод
2022-2023 poKiB.

ДОПОВIЩАЧ: Перший заступник голови постiйноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй Вишгородськоi
MicbKoT територiальноi громади, перший заступник мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради Кириченко Р.М.

Заслухавши доповiдь з цього питання, -

ВИРIШИЛИ:
8.1.Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

8.2. визначити наступнi пункти обiгрiву на територii Вишгородськоi
мlсько aLпьно1 ади

J\ъ

з/п
Назва пiдприсмства,
установи, органiзацii

Адреса Графiк
роботи

l Адмiнiстративна будiвля м. Вишгород, пл. ТТIевченка, l Цiлодобово

,i територi



2 Комунальне некомерчiйне
пiдприемство <Вишгородська
центральна районна лiкарня>

Вишгородськоi MicbKoi ращ

м. Вишгород, вул. Курryзова, 1 Цiлодобово

J Вишгородський лiцей <Сузiр'я>
Вишгородськоi MicbKoi ради

м. Вишгород, вул. Курryзова, 15 Цiлодобово

4 Вишгородський мiський
комунальний дошкiльний
навчаJIьний заклад (ясла-садок)
<Чебурашка>

м. Вишгород, вул.,.Щнiпровська, 9 Щiлолобово

5 Вишгородська Районна
Органiзачiя Товариства
Червоного Хреста Украiни

м. Вишгород, вул. Шолуденко, 8 Цiлодобово

6 хотянiвська загальноосвiтня
школа I-II сryпенiв
Вишгородськоi MicbKoi р4ди

Вишгоролський район,
с. Хотянiвка, вул. КиiЪська, 20

Щiлодобово

8.3. пункти обiгрiву, вказанi в пунктi 8.2. цього протоколУ, функцiонують

у разi зриву оп€UIюв€Lпьного сезону в умовах военного характерУ, Що призвело

до немоЖливостi обiгрiвУ багатокВартирниХ та приватних будинкiв через

вiдсутнiсть аJIьтернативного опацення.

Вiддiлу ЖКГ, транспорту та
благоустрою Вишгородськоi
мiськоi радил Управлiнню
фiнансiв ВишгородськоТ
MicbKoi рпдиl Соцiально-
гуманiтарному управлiнню
Вишгородськоi MicbKoi радиl
cTapocTi сiл Хотянiвка та
Осещина,
балансоутримувачам
нерухомоfо майна

8.4. в межах повноважень та вiдповiдно до компетенцiТ:

- вжити заходiв щодо готовностi до розгортання визначених пунктiв

обiгрiву;
- забезпечити контроль щодо встановлення резервного обладнання

забезпечення роботи пунктiв обiгрiву та заготiвлi твердого

альтернативного п€rлива;

- забезпечити tryнкти обiгрiву матерiально-технiчними та продуктовими

ресурсами, в разi потреби з дотриманням карантинних заходiв в умовах
поширення гостроi респiраторноi хвороби CovID-19, спричиненоi

KopoнoBipycoм SARS-CoV-2.

для
або

TepMiH: постiйно, протягом
осiнньо-зимового перiоду



2022-2023 poKiB

Вишгородському РУ ГУ
ДСНС Украiни у Киiвськiй
областi, установам,
пiдприемствам,
закладам, органrзацlям
незалежно вiд форми
власностi, розташованим на
територii Виш городськоi
MicbKoi територiальноi
громади

8.5. рекомендувати створити пункти обiгрiву (стацiонарнi таlабо

мобiльнi) з вiдповiдним матерiально-технiчним та продуктовим

забезпеченням, в разi потреби з дотриманням карантинних заходiв в умовах

поширення госфоi реЪ.,iраторноТ хвороби CovID-19, спричиненоТ

KopoHoBipycoм SARS-CoV-2.

TepMiH: постiйно, протягом
осiнньо-зимового перiоду
2022-2023 poKiB

Р iu,tення прuйняmо оdноzолосно,

BidпoBidHo do посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB УКРаiНu Bid 17.06,2015

м 40g кпро заmверdмсення Тuповоzо полоilсення про pezioHa,ubHy mа лtiсцеву

комiсiю з пumань mехноzенно-еколоziчноt безпекu i наdзвuчайнuж

сumуацiй> рiшення KoMicii, прuйняmi у ll|ulcax ri повноваJ,сень, €

обов'язковчлrч dля вuконання ор?анамu dерuсавноi влаdu, opzaHaшu

мiсцевоzО СаJ\lОВряdування, пidпрuемсmвалIll, усmановалru mа орzанiзацiямu

ршmаuлованuлlч на mерumорii вidповidноi аdмiнiсmраmuвно-

mер u mор iа"ц ь н o'i о d uн u цi.

Перший заступник
Ростислав КИРИЧЕНкоголови KoMiciT

Секретар KoMicii Юлiя СИДОРОВА


