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№

на №

від

17 / 02-34 /_904_

Керівникам:
ВП ЮУ АЕС
МС ГУ ДСНС
Міські курси ЦЗ
УМСК
Офіційний сайт міста
Міська лікарня вет.медицини
Члени комісії (за списком)
Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №_06_ від _12_._03_.2020 позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
міської ради.
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих комісією рішень.
Додаток на _5_- и аркушах.

Міський голова
Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами
______________________ І.К. Колесников
«__13__». 03.2020 _08_:_15_
вик. Єфанов В.А. – «_13_». 03.2020 _08_:_05_
5-50-11

В.К. Пароконний

УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
З

МІСЬКА КОМІСІЯ
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО -ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

адреса:а/с-38 вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-50-11, тел/факс 5-50-10, E-mail:yuuns-kteb@mail.ua

№
на №

від

Протокол № _06_(позачерговий)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_12_._03_.2020
м. Южноукраїнськ
10:00 годин
Головував: Пароконний В.К. – міський голова, голова комісії.
Члени комісії:

- за окремим списком (додається).

Запрошені:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про запобіжні заходи проти-епідеміологічного характеру по запобіганню
гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим коронавірусом, виявленим у місті
Ухань (провінція Хубей, Китай) (згідно Постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID19»;
(Бєляєва С.Б., Смирнов В.М., ДоценкоІ.А., Колесников І.К., Пароконний В.К.)

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 №93-р «Про заходи
щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» утворено оперативний штаб з питань
запобігання занесенню та поширенню на території України загрозою розповсюдження
гострої респіраторної хвороби, спричиненої новим короновірусом.
Зазначеним розпорядженням введено режим підвищеної готовності єдиної
державної системи цивільного захисту України для запобігання виникнення надзвичайної
ситуації державного рівня внаслідок поширення вищевказаної гострої респіраторної
хвороби.
На засіданні Кабінету Міністрів, 11 березня, задля виконання цього рішення до 1
червня заборонити експорт товарів проти-епідеміологічного призначення, щоб
гарантувати забезпечення необхідними засобами захисту населення.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 введено обмеження
на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не
стосується заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів можливе з
дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три
тижні.
З метою вжиття заходів щодо надання медичної допомоги виявленим особам, які
відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, з дотриманням вимог протиепідемічного
режиму, на виконання наказу Міністерства охорони здоров`я України від 24.01.2020 №185
«Про заходи щодо недопущення занесення і поширення на території України випадків
захворювання спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція
Хубей, Китай)», відповідно до ст.5, 10, 11, 13, 19, 36 Кодексу цивільного захисту України,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо заходів з питань профілактики гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV взяти до відома.
2. На виконання розпорядження Кабінетом Міністрів України від 03.02.2020 №93-р
продовжити діяльність сил та засобів Южноукраїнської міської ланки територіальної
підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у режимі
підвищеної готовності.
3. Департаменту соціального захисту та охорони здоров’я міської ради (Гехад)
спільно з КНП «ЮМБЛ» (Доценко), НКП «ЮУМЦ ПСМД» (Нікітін) та ЮУ МРВ ЛД
(Якуніна):
3.1. Продовжити моніторинг епідемічної ситуації на адміністративній території
міста.
Термін: постійно
3.2. Спільно з УНС ВПО (Колесников) уточнити плани реагування на медикобіологічні надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків та перелік сил і засобів, які
можуть бути залучені до проведення протиепідемічних заходів, та забезпечити їх
готовність до виконання визначених завдань;
3.3. Визначити потребу в засобах індивідуального захисту (медичних масках,
дезінфекційних засобах для прибирання) та вжити заходи щодо їх закупівлі.
Термін: до 18.03.2020
4. Керівникам підприємств, установ та організацій міста, незалежно від форм
власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та напрямків
діяльності забезпечити у межах своїх повноважень та компетенції виконання вимог:
4.1. Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінетом
Міністрів України від 03.02.2020 №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV».
Термін: у терміни, передбачені Планом
4.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання
поширення на території України коронавірусу COVID-19»;
4.3. Доручення голови Миколаївської обласної державної адміністрації від
30.01.2020 №2-д/з до рішень позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від
23.01.2020 щодо проведення профілактичних і протиепідемічних заходів щодо
попередження завезення і розповсюдження на території Миколаївської області гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (питання 4
протоколу №2);

4.4. Доручення міського голови від 02.03.2020 №17/02-34/780 до рішення
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при виконавчому комітеті міської ради від 02.03.2020 щодо запобіжних заходів
проти-епідеміологічного характеру по запобіганню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)
згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.02.2020 №93-р «Про заходи
щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV» (питання 2 протоколу №4), а також
діючих рішень Комісії щодо проведення протиепідемічних заходів (протоколи №3-5);
4.5. Щодо обмеження проведення масових заходів за участі 200 і більше осіб, крім
заходів державної необхідності, а також проведення спортивних заходів (з дозволу
міжнародних організацій) без глядачів.
4.6. Щодо посилення протиепідемічного режиму та проведення комплексу
дезінфекційних заходів у місцях масового перебування людей (автобусні вокзали, ринки,
супермаркети тощо), дитячих дошкільних, освітніх закладах, установах охорони здоров’я,
закладах культури, на підпорядкованих об’єктах та територіях;
Термін: у період проведення карантинних заходів
5. Запровадити на адміністративній території міста Южноукраїнська тритижневий
карантин для всіх закладів освіти, включаючи заклади дошкільної, загальної середньої,
позашкільної та професійної (професійно-технічної освіти). Під час карантину заборонити
учням відвідувати заклади освіти. Обмежити роботу закладів з масовим перебуванням
дітей на час проведення карантину.
Термін: на період з 12.03.2020 до 03.04.2020
6. Управлінню освіти міської ради (Сінчук):
6.1. довести вимоги рекомендацій Міністерства освіти та науки України від
11.03.2020 №1/9-154 (додається) до керівників підпорядкованих закладів освіти;
Термін: негайно
6.2 забезпечити безумовне виконання рекомендацій Міністерства освіти та науки
України від 11.03.2020 №1/9-154.
Термін: на період протиепідемічних заходів
8. На період проведення карантинних заходів тимчасово припинити особистий
прийом громадян, забезпечивши прийом письмових звернень з наступним наданням
відповіді у встановленому чинним законодавством порядку та терміни.
Термін: на період з 12.03.2020 до 03.04.2020
9. Створити робочу групу з питань профілактики та запобігання поширення на
території України коронавірусу COVID-19 у складі:
керівник групи:
заступник:
члени:

- Кольчак О.М.
- Заболотна Л.В.
- Доценко І.А.
- Смірнов В.М.
- Якуніна Л.В.
- Паталашенко Т.В.
- Колесников І.К.
- Сінчук Ю.М.

- заступник міського голови;
- заступник директора ДСП та ОЗ;
- в. о. директора КНП ЮМБЛ;
- заступник головного лікаря ЮУМЦ ПСМД;
- начальник ЮУМРВ ЛД ДУ«МОЛЦ МОЗУ»;
- заступник начальника МРУ ГУ ДПСС;
- начальник УНС ВПО;
- начальник управління освіти.

10. Робочій групі (Кольчак) забезпечити:
10.1. Співпрацю з робочою групою ВП ЮУ АЕС, організацію взаємодії та взаємообмін документацією з питань забезпечення та координації карантинних заходів.
Термін: на період протиепідемічних заходів

10.2. Опрацювання, доведення до виконавців та контроль за виконанням
нормативно-розпорядчої, інструктивної та методичної документації щодо проведення
профілактичних і протиепідемічних заходів з попередження завезення і розповсюдження
на території Миколаївської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Термін: на період протиепідемічних заходів
10.3. ініціювання спільних з керівництвом ВП ЮУ АЕС звернень до обласної
державної адміністрації та, у тому числі через керівництво НАЕК «Енергоатом», до
Кабінету Міністрів України щодо обмеження карантину у дитячих дошкільних
навчальних закладах міст-супутників АЕС країни.
Термін: до 18.03.2020
11. Департаменту соціального захисту та охорони здоров’я міської ради (Гехад):
11.1. Спільно з КНП «ЮМБЛ» (Доценко), НКП «ЮУМЦ ПСМД» (Нікітін) та за
участі Южноукраїнського пункту постійного базування бригад екстреної (швидкої)
медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Миколаївської обласної ради (Головко) забезпечити розробку та доведення до
відома населення алгоритми дій мешканців міста при необхідності звернення у зазначені
лікувальні заклади з різних причин;
11.2. Спільно НКП «ЮУМЦ ПСМД» (Нікітін) розробити окремий алгоритм дій
медичних працівників закладу при виїзді до хворих за місцем мешкання, надавши
пропозиції щодо транспортного забезпечення таких виїздів;
Термін: до 18.03.2020
11.3. Забезпечити постійне систематичне розміщення оперативних матеріалів та
довідок щодо перебігу пандемії у засобах масової інформації з метою інформування
пересічної громадськості та недопущення панічних настроїв серед населення міста.
Термін: на період протиепідемічних заходів
11.4. Розглянути питання щодо забезпечення підвідомчого контингенту
продовольством та предметами першої необхідності в режимі доставки, особливо щодо
осіб похилого віку, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків;
12. Южноукраїнському міському відділенню поліції Первомайського міського
відділу поліції Головного управління національної поліції у Миколаївській області
(Третьяк) забезпечити проведення рейдових перевірок щодо недопущення виносної
торгівлі у невстановлених місцях.
Термін: постійно
13. Доручення виконувача функцій і повноважень голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 12.03.2020 №4-д до рішення позачергового засідання
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації від 11.03.2020 щодо проведення профілактичних і протиепідемічних
заходів щодо попередження завезення і розповсюдження гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Миколаївської області
(протокол №3 – додається).
Термін: постійно
14. Керівникам структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету,
спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки ЄДС ЦЗ, підприємств, установ та
організацій, незалежно від їх форми власності та відомчого підпорядкування:
14.1. Поновити на офіційному сайті міста, через засоби масової інформації, на
інформаційних комунальних стендах та об’явах контактні телефони та розмістити

звернення до громадян із рекомендаціями щодо вирішення питань соціально-побутового
характеру без особистого контакті засобами зв’язку та зверненнями (по можливості).
14.2. Забезпечити проведення в усіх адміністративних будівлях дезінфекції
приміщень, обмежити проведення нарад та засідань колегіальних та дорадчих органів, у
тому числі органів місцевого самоврядування;
Термін: негайно, на період з 12.03.2020 до 03.04.2020
15. Інформацію по виконанню попередніх рішень регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації та
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
виконавчому комітеті міської ради надати до Комісії через УНС ВПО,
Термін: до 18.03.2020, надалі – у встановлені терміни
16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф. та заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії через
управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами
міської ради в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти УНС ВПО
(Е-mail: yuuns.vpo@gmail.com) по мірі виконання.

Голова Комісії

В.К. Пароконний

Секретар комісії

В.А. Єфанов

