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Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 5 від 30.04.2021 позачергового засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
міської ради (далі – Комісія).
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень та
надання інформації до Комісії через управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради (далі –
УНС ВПО) у встановлені терміни.
Додаток на _6_ - и аркушах.

Голова Комісії, міський голова

Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11

В.В. Онуфрієнко
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Протокол № _05_ (позачергового дистаційне)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_30_._04_.2020
м. Южноукраїнськ
_15_:_20_ годин
Головував: Онуфрієнко В.В. – голова Комісії;
Майборода О.А. –

перший заступник голови Комісії,
організатор дистанційного засідання
- за окремим списком (додається).

Члени комісії:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території Миколаївської
області, відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020
року № 1236 згідно з рішенням позачергового засідання Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня
2021 року (протокол №25). (згідно доручення голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 30.04.2021 №36-д).
На підставі вищевикладеного,КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Взяти до уваги, що рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 квітня 2021 року (протокол
№25) скасовано з 00 год. 00 хв. 01 травня 2021 року «червоний» рівень епідемічної
небезпеки поширення на території Миколаївської області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та застосовано
обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), які відповідають "жовтому"
рівню епідемічної небезпеки поширення респіраторної хвороби COVID-19 та
забезпечити особистий контроль за виконанням рішення зазначеної комісії.
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На виконання рішення регіональної Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації
від 30.04.2021 (протокол №17), на адміністративній території Южноукраїнської
міської територіальної громади з 00:00 год. 01 травня 2021 року заборонено:
- перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті
без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
- перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на
облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;
- самовільного залишення місця самоізоляції, обсервації;
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших)
заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території
(якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50
відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення
роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення
кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування
на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір
виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного
державного кваліфікаційного іспиту) та тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих
іспитів «Крок», проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного
зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання,
вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів
здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), здійснення яких належить
до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних
підрозділів, проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та
матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами
з наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних
заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я
учасників.
Організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки
або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції
не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи;
- приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється
з дотриманням шахового порядку розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у
кожному окремому кінозалі або залі;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у
режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному
транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та
міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реєстраційних документах на такий транспортний засіб.
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Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює
контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно;
- проведення дискотек, роботи розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних,
їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення
святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;
- роботи після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв,
буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані
меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним
столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до
закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі
та/або напоїв);
- діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх
використанням;
обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта
господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального
захисту в окремі контейнери (урни);
- діяльності закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів,
санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги,
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також
стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезноортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції
через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як
50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
- проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів
(відвідувачів);
- діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на
10 кв. метрів
загальної площі приміщення, басейнів ― більше ніж чотири особи на одній доріжці
для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;
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- відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї,
родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз
на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно
проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з
інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями,
установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні
послуги екстрено (кризово);
3. Керівникам виконавчих органів та апарату Южноукраїнської міської ради,
її виконавчого комітету, спеціалізованих служб цивільного захисту міської ланки
ЄДС ЦЗ, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій міста, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень, компетенції та
за напрямками діяльності, на час дії карантинних обмежень та до особливого
розпорядження:
3.1. Забезпечити виконання вимог доручення голови Миколаївської ОДА від
30.04.2021 № 36-д до рішень регіональної Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 30.04.2021 (протокол
№ 17) – додаються.
3.2. Продовжити виконання заходів, передбачених діючими дорученнями
Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру, пов’язаної із поширення коронавірусної хвороби COVID-19
на адміністративній території Южноукраїнської міської територіальної громади та
протокольними рішеннями Штабу, підпорядкованого Керівнику;
3.3. Невідкладно провести профілактичні бесіди та роз’яснювальну роботу з
підлеглими працівниками стосовно можливих наслідків захворювання на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та
необхідності дотримання карантинних заходів, соціальної дистанції в громадських
місцях, на транспорті із обов’язково вдягнутими засобами індивідуального захисту.
Розмістити на видному місці наочну агітацію щодо дозволеного та заборон у
«жовтій» зоні карантинних обмежень (додаються);
3.4. Взяти під особистий контроль дотримання підлеглими працівниками
карантинних заходів, соціальної дистанції в громадських місцях, транспорті із
вдягнутими засобами індивідуального захисту;
3.5. Розмежувати потоки відвідувачів територіальних абонентських служб,
Центру надання адміністративних послуг, центру зайнятості населення, установ
Пенсійного фонду, соціального захисту населення, Укрпошти та банків тощо шляхом
запровадження електронної черги, попереднього запису за телефоном, подання заяв
та звернень на електронні адреси.
4. Доручити міському штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням корона
вірусної хвороби COVID-19 на адміністративній території міста Южноукраїнська
(Якуніна) на черговому засіданні міського штабу затвердити рішення щодо
забезпечення підготовчих заходів для відновлення навчально-виховного процесу у
загальноосвітніх закладах у зв’язку з переходом Миколаївської області з «червоного»
рівня небезпеки на «жовтий», визначити дату початку навчально-виховного процесу
у закладах шкільної та позашкільної освіти.
Термін: 05.05.2021 о 14-00
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5. На виконання доручень міського штабу, прийнятих відповідно до п.3 даного
рішення, доручити управлінню освіти міської ради ім. Б.Грінченка (Сінчук) спільно з
керівниками загальноосвітніх закладів міста, управління молоді, спорту та культури
міської ради (Захарко) у підпорядкованих закладах:
5.1. організувати з 05 травня 2021 року проведення комплексу заходів
з підготовки до навчально-виховного процесу у гімназії та загальноосвітніх школах
Южноукраїнської міської територіальної громади (крім працюючих закладів
дошкільної освіти), до початку занять у секціях, гуртках підпорядкованих
комунальних закладів «Дитяча школа мистецтв» і «Дитячо-юнацька спортивна
школа», у тому числі управління освіти на зазначений термін.
Термін: зазначено
5.2. Забезпечити оповіщення батьків учнів зазначених закладів про прийняте
рішення через ЗМІ, офіційний сайт міста, сайти загальноосвітніх закладів, через
групи у соціальних мережах тощо.
6. Доручити міському оперативному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру місцевого рівня (Якуніна) спільно з управлінням
освіти міської ради (Сінчук) та управління молоді, спорту та культури міської ради
(Захарко) посилити моніторинг епідемічної ситуації серед учнівського контингенту.
7. Рекомендувати відділенню №3 Вознесенського управління поліції
Головного управління національної поліції України у Миколаївській області
(Прокудін) за участю робочої групи (Петрик), утвореній для здійснення перевірок
об’єктів господарювання міста рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської
міської ради від 21.05.2020 №130 (із змінами від 21.04.2021 №92) у межах своєї
компетенції та за напрямками діяльності:
7.1. Забезпечити жорсткий контроль за виконанням обмежень, передбачених
для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки на території Южноукраїнської міської
територіальної громади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09
грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»;
7.2. Забезпечити за участю вище зазначеної групи проведення щоденних
перевірок дотримання санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час
карантину в відкритих закладах громадського харчування, освіти, розважальних і
торговельних закладах, підприємствах побутового обслуговування населення,
здійснення регулярних перевірок щодо дотримання санітарного законодавства,
протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті,
7.3. Забезпечити спільно з профільними робочими групами міського
оперативного Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру місцевого рівня посилений контроль за дотриманням умов самоізоляції
особами з підтвердженим випадком COVID-19 та контактними особами, які
перебувають на самоізоляції.
7.4.
У разі виявлених порушень вимог чинного законодавства щодо
карантинних обмежень вживати необхідних заходів реагування згідно вимог чинного
законодавства.
Термін: на час дії карантинних обмежень
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7.5. Надавати оперативну інформацію щодо проведених перевірок (із
зазначенням назви підприємства, установи, суб’єкта господарювання, дати перевірки,
виявленого порушення, суми штрафу, проблемних питань та скарг, які виникли в
процесі їх проведення) за останній поточний тиждень до штабу через УНС ВПО для
підготовки звіту до облдержадміністрації на електронну адресу Штабу.
Термін: щоп’ятниці до 11-00 години
8. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника
голови Комісії – першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради О.А. Майбороду.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії
через УНС ВПО в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної пошти
УНС ВПО (Е-mail: yuuns.vpo@gmail.com) по мірі виконання.
Комісія:
- членів за списком
- отримали
- за
- проти
- не голосували
- відсутні з поважних причин

- 24 чол.;
- 20 чол.;
- 18 чол.;
- немає
- 4 чол.;
- 2 чол.

Голова Комісії

В.В. Онуфрієнко

Організатор дистанційного засідання:
Перший заступник голови Комісії

О.А. Майборода

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

