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Керівникам:
ВП ЮУ АЕС
МС ГУ ДСНС
МВ ГУ НП
КЗ ЮМЛ
МРУ ГУ Держсанепідслужби
Міська лікарня ветмедицини
Члени комісії (за списком)
Про виконання рішення комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 19 від 14.10.2020 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 _4_ - х аркушах.

Голова Комісії, міський голова

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11

В.К. Пароконний

УКРАЇНА
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
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З
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адреса: вул. Дружби народів, 23, м. Южноукраїнськ, 55001, тел. 5-99-96, тел/факс 5-50-11, E-mail: yuuns.kteb@gmail.com
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Протокол № _19_ (позачергового)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_14_._10_.2020
м. Южноукраїнськ
_06_:00 годин
Головував: Колесников І.К.

- заступник голови Комісії –
начальник управління з питань
надзвичайних ситуацій та взаємодії
з правоохоронними органами міської ради

Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню на території міста
Южноукраїнська гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (згідно доручення голови Комісії – міського голови).
Перед початком засідання у зв’язку зі своєю участю у передвиборчій кампанії
та можливим конфліктом інтересів під час обговорення та голосування з питань
дотримання карантинних заходів під час виборчого процесу про свою відмову в
обговоренні та голосуванні заявили члени Комісії, які балотуються у депутати рад
різних рівнів:
- Пароконний В.К. – голова Комісії, міський голова;
- Кольчак О.М.
– перший заступник голови Комісії, заступник міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Миськів О.О.
– член Комісії, директор КП ТВКГ;
- Паламарчук Л.В. – член Комісії, директор КП СКГ;
- Стоянов О.О.
– представник ВП ЮУ АЕС у Комісії.
Відповідно до п.9 додатку 2 «Положення про комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради», затвердженого рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.02.2020 №45, головою Комісії доручено проведення
засідання заступнику голови комісії Колесникову І.К.
За оперативною інформацією: станом на 13.10.2020 у місті Южноукраїнську
зареєстрована 203 особи, хворих на корона-вірусну інфекцію, у т. ч. 12 дітей, з них –
62 працівники ВП «Южно-Українська АЕС» та 2 - об’єктів, підпорядкованих ДП
НАЕК «Енергоатом», 13 членів їхніх родин та 7 дітей.

Зареєстровано 1 летальний випадок (інформація від 27.06.2020 №59/02-09).
На стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні КНП ЮМБЛ
перебуває 36 осіб, з них: з підтвердженим діагнозом «корона-вірусна інфекція
COVID-19» – 19 осіб (у тому числі 2 – мешканьці Арбузинського та 2 –
Доманівського р-ну).
Одночасно у відділенні перебуває 14 хворих з підозрою на COVID-19. В усіх
зазначених хворих відібрані зразки проб для аналізу.
У сімейних лікарів НКП «ЮУМЦ ПМСД» та ФОП міста перебуває під
наглядом 9 осіб з підтвердженим діагнозом «корона-вірусна інфекція COVID-19» (у
тому числі 2 – мешканьці Арбузинського), 24 контактних особи та 13 осіб – з
підозрою на COVID-19.
Крім того, з початку пандемії встановлено 471 контактна особа, взято 1514
ПРЛ-проб (включаючи повторні) та 2179 ІФА-проб від хворих та контактних осіб.
Наразі 182 із захворілих (89,7%) одужали та виписані з лікувальних закладів.
У зв’язку з різким підвищенням на території Миколаївській області та у місті
Южноукраїнську кількості захворювань на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
завантаженістю ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації
пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 – 78,6% (при допустимому не більш
як 50%), рішенням засідання міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 від 09.10.2020 (протокол № 35) підведені
проміжні підсумки роботи та відкориговано і напрацьовано додаткові заходи.
Керівником робіт з ліквідації НС місцевого рівня видане розпорядження від
09.10.2020 №23 щодо тимчасової заборони з 10.10.2020 на адміністративній території
м. Южноукраїнська проведення масових заходів, святкувань та заходів
передвиборної компанії із великою скупченістю людей.
13.10.2020 рішенням Миколаївського окружного суду №400/4461/20 за
позовом кандидата в депутати від Миколаївської Обласної організації політичної
партії «Пропозиція» Коломійця В.В. визнано протиправним та скасовано
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов'язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Южноукраїнська Кольчака
О.М. «Про посилення заходів із запобігання поширення корона-вірусної хвороби
COVID-19 на адміністративній території міста Южноукраїнська» від 09.10.2020 року
№ 23 в частині заборони з 10.10.2020 року на адміністративній території м. Южноукраїнська проведення заходів передвиборної компанії.
В решті позовних вимог заявнику відмовлено.
13.10.2020 постановою Кабінету Міністрів України №956 внесено зміни до
постанови Кабінету Міністрів України №641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2».
Южноукраїнському міському відділенню поліції Головного управління поліції
Національної поліції України в Миколаївській області доручено забезпечити
жорсткий контроль за виконанням протиепідемічних обмежень, звернувши особливу
увагу на дотримання громадянами встановлених карантинних та протиепідемічних
вимог, соціальної дистанції, перебування в громадських будинках і спорудах,
громадському транспорті із вдягнутими засобами індивідуального захисту.

У разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо карантинних
обмежень забезпечити необхідні заходи реагування згідно чинного законодавства.
На підставі вищевикладеного,КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Керуючись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020
№641 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.10.2020
№956), до протиепідемічних обмежень, установлених для «зеленого» рівня
епідемічної небезпеки, заборонити на адміністративній території м. Южноукраїнська:
2.1. проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 50 осіб (у разі проведення заходів з
кількістю учасників до 50 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра), а також діяльність кінотеатрів та закладів
культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному
окремому кінозалі або залі;
2.2. роботу після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів,
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень
на винос.
3. В. о. начальника Южноукраїнського міського відділення Первомайського
відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції України в
Миколаївській області Кравцову В.С.:
3.1 Забезпечити жорсткий контроль за виконанням протиепідемічних
обмежень, звернувши особливу увагу на дотримання громадянами встановлених
карантинних та протиепідемічних вимог, соціальної дистанції, перебування в
громадських будинках і спорудах, громадському транспорті із вдягнутими засобами
індивідуального захисту.
Термін: на час дії карантинних обмежень
3.2. У разі виявлення порушень вимог чинного законодавства щодо
карантинних обмежень забезпечити необхідні заходи реагування згідно чинного
законодавства.
4. Доручити робочій групі по контролю виконання карантинних заходів
міського оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру міського рівня (Гопкал), робочій групі для здійснення перевірки об’єктів
господарювання міста, утвореній рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської
міської ради від 21.05.2020 №130 (Петрик) та Арбузинському міжрайонному
управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у Миколаївській області
(Сецько) спільно з Южноукраїнським міським відділенням поліції Первомайського
відділу поліції ГУ національної поліції України у Миколаївській області (Кравцов):
4.1. Забезпечити здійснення регулярних перевірок щодо дотримання
санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в
громадському транспорті, закладах громадського харчування, закладах освіти та
інших галузях громадської діяльності;
Термін: за окремим планом (графіком)

4.2. 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
5. Контроль за виконанням рішень Комісії покласти на першого заступника
голови Комісії – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради О.М. Кольчака.
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
- присутні
- за
- проти
- не голосували
- відсутні з поважних причин

- 24 чол.;
- 22 чол.;
- 17 чол.;
- _0_
- _5_
- 2 чол.

Заступник голови Комісії –
начальник УНС ВПО

І.К. Колесников

Секретар Комісії

В.А. Єфанов

