
НОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а  д е р ж а в н а  а д м ін іс т р а ц ія
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № Лі С

Про відпуск паливно-мастильних матеріалів з районного матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковського 
району

Відповідно до статей 19, 98 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 13, 28, 39, 41 
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 29 Закону України «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(СОУГО-19)» від 17.03.2020 року №  530-ІХ постанови Кабінету М іністрів України від 30.09.2015 
року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», постанови Кабінету Міністрів України 
від 11.03.2020 року №  211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (зі змінами), 
рішення районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
19.06.2020 протокол №  17, розглянувши лист комунального некомерційного підприємства 
«Новопсковське територіальне медичне об'єднання Новопсковської районної ради» від
19.06.2020 №  1553, у зв ’язку з виникненням на території Новопсковського району лабораторно 
підтверджених випадків зараження гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, з метою забезпечення належної роботи мобільних бригад для 
тестування експрес-тестами та забору матеріалів на ПЛР-дослідження захворювань на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19 жителів Новопсковського району та відправлення зразків до ДУ 
«Луганський центр МОЗ України в Луганській області»
З О Б О В ’ Я З У Ю :

1. Головного спеціаліста з питань цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області Владислава 
Капіча забезпечити відпуск комунальному некомерційному підприємству «Новопсковське 
територіальне медичне об’єднання Новопсковської районної ради» паливно-мастильних 
матеріалів (бензину А-92-Євро5-Е5) у кількості 120 (Сто двадцять) літрів з районного 
матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 
Новопсковського району.

2. В. о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Новопсковське 
територіальне медичне об ’єднання Новопсковської районної ради» Сергія Костена забезпечити 
прийняття та цільове використання відпущених з районного матеріального резерву паливно- 
мастильних матеріалів, виділених на підставі пункту 1 цього розпорядження, та надання 
підтверджуючих документів про їх використання до сектору фінансово - господарського 
забезпечення апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області у 
5-денний термін з моменту отримання.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова


