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Про виконання доручення голови
Миколаївської обласної державної
адміністрації від 30.06.2020 № 104-д
до рішень регіональної Комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській ОДА
від 29.07.2020 (протокол №26)
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 30.07.2020 №104-д до рішень регіональної Комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській обласній державній
адміністрації від 29.07.2020 (протокол №26), 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 30.07.2020 №104-д до рішення засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
ОДА від 29.07.2020 (п.2-7 питання 1 та п.3 питання 3 протоколу №26) 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 відповідності до вимог
зазначеної постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,
на період забезпечення дії карантинних обмежень:
2.1. З 01 серпня до 31 серпня 2020 року продовжити на адміністративній
території міста Южноукраїнська дію карантину, встановленого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та від 20 травня 2020 року
№392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (зі змінами);
2.2. 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»;
2.3. 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. Для виконання вищезазначеного у встановлені терміни:
3.1. Забезпечити на період дії карантину з метою обмеження скупчення
громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування
там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає
різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну
(надомну) роботу;
3.2. Відстань у при-касовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами (за
винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними
відповідних захисних екранів;
3.3. Дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які
очікують дозволу на вхід до приміщень.
4. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що ведуть свою господарську
діяльність на адміністративній території міста, з 01 серпня 2020 року на період дії
карантину внести (у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення
початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок
роботи о 10-й годині або більш пізній час для суб’єктів господарювання, які
провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- поштова та кур’єрська діяльність;
- тимчасове розміщування та організація харчування;
- страхова діяльність;
- освіта;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
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5. Доручити керівнику робіт (Кольчак) та профільним робочим групам міського
штабу (Якуніна) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру
міського рівня (при необхідності та за погодженням):
5.1. Опрацювати разом з суб’єктами господарювання питання щодо можливості
запровадження на період дії карантину графіків роботи підприємств, установ,
організацій, які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно
від територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт
чи надання послуг;
5.2. Розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з
урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для
забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу/з роботи;
5.3. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб
та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб,
які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
6. 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.
7. 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

