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Про виконання доручення голови
Миколаївської обласної державної
адміністрації від 31.07.2020 № 105-д
до рішень регіональної Комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській ОДА
від 31.07.2020 (протокол №27)
З метою посилення захисту населення, забезпечення невідкладного
здійснення заходів щодо недопущення поширенню COVID-19 в місті, ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
регіонального рівня, доручення голови Миколаївської обласної державної адміністрації
від 31.07.2020 №105-д до рішень регіональної Комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній
адміністрації від 31.07.2020 (протокол №27), відповідно до п.7.2 додатку 2
«Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради», затвердженого
рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 19.02.2020 №45,
статті 14 Кодексу цивільного захисту України керуючись п. 19 ч. 4 ст. 42 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Д О Р У Ч А Ю:
1. 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 та напрямків
діяльності, на виконання вимог доручення голови Миколаївської обласної державної
адміністрації від 31.07.2020 №105-д до рішення засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
ОДА від 31.07.2020 (п.2-7 питання 1 протоколу №27) забезпечити у межах своїх
повноважень та за напрямками діяльності безумовне виконання заходів,
передбачених вище зазначеними документами (додаються).
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2. Виконавцям, передбаченим у п.1 цього доручення, у межах своїх
повноважень та напрямків діяльності:
2.1. Взяти до виконання та дотримуватись у своїй діяльності вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із
значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»;
2.2. Дотримуватися рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
території Миколаївської області, затверджених постановами заступника Міністра
охорони здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.
3. Враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 31 липня 2020 року, відповідно до якого на
території Миколаївської області встановлено «зелений» рівень епідемічної
небезпеки, на час дії карантинних обмежень на адміністративній території міста:
заборонити з 03 серпня 2020 року:
- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.
метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а
також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів
понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є
відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5
метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи;
- 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, внутрішньо-обласному та
міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює
контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених
самостійно.
дозволити з 03 серпня 2020 року:
- проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту
осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних
спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного
контролю стану здоров’я учасників;
- роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), а
також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з
організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень,
кафетеріїв, буфетів тощо) за умови дотримання відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів;
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- відвідування сторонніми особами 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 за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю не більше
ніж 20 осіб за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і
закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що
перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування) за
умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
4. Доручити керівнику робіт (Кольчак) та профільним робочим групам
міського штабу (Якуніна) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру міського рівня, 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 ГУ Держпродспоживслужби у Миколаївській області (Паталашенко)
спільно з Южноукраїнським міським відділенням поліції Первомайського відділу
поліції ГУ національної поліції України у Миколаївській області (Третьяк)
забезпечити дієвий поточний контроль за виконанням суб’єктами господарювання
вимог чинного законодавства з питань запобігання пандемії та ліквідації її наслідків.
5. Інформацію про виконання цього доручення надавати з 01.08.2020
щодобово до 11.00 год., на електронну адресу: shtab.covid.yu@gmail.com міського
штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру, пов'язаної із поширенням корона-вірусної хвороби COVID-19 на
адміністративній території міста Южноукраїнська.
6. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Голова Комісії – міський голова
Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
Керівник робіт з ліквідації наслідків НС –
заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради
___________________О.М. Кольчак

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій
та взаємодії з правоохоронними органами міської ради –
заступник начальника міського штабу
з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
______________________ І.К. Колесников
(05136) 5-99-96

В.К. Пароконний

