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Про забезпечення виконання
доручення заступника голови
Миколаївської обласної державної
адміністрації від 23.04.2021 № 30-д/з
до рішення регіональної Комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській ОДА від 23.04.2021
(протокол №15)
З метою посилення захисту населення, забезпечення невідкладного
здійснення заходів щодо недопущення поширенню COVID-19 в місті, ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого
рівня, враховуючи щодобову офіційну інформацію Міністерства охорони здоров’я
України, на основі якої встановлені відповідні рівні епідемічної небезпеки у областях
держави, на виконання доручення заступника голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 23 квітня 2021 року №30-д/з до рішення регіональної
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
Миколаївській обласній державній адміністрації (далі – регіональна Комісія) від
23.03.2021 (протокол №15), 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, територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту
міської ланки ЄДС ЦЗ та підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій міста, незалежно від їх форми
власності та відомчого підпорядкування, у межах своїх повноважень та напрямків
діяльності, на виконання доручення заступника голови Миколаївської обласної
державної адміністрації від 23.04.2021 №30-д/з до рішення засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
Миколаївській ОДА від 23.04.2021 (п.2 та 5-9 питання 1 протоколу №15):
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1.1. Забезпечити безумовне виконання
зазначеними документами (додаються).

заходів,

передбачених

вище

1.2. Взяти до уваги, що відповідно до змін, внесених рішенням засідання
Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 щодо продовження карантину на території
України, до постанови Кабінету Міністрів 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» (далі - COVID-19), дію
карантину на території України продовжено до 30 червня 2021 року;
1.3. Враховуючи рішення позачергового засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 25 березня 2021 року
(протокол №14), відповідно до якого на території Миколаївської області встановлений
«червоний» рівень епідемічної небезпеки, продовжити подальше виконання на
території міста обмежувальних вимог, зазначених у пункті 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 09 грудня 2020 року №1236 для територій з «червоним» рівнем
епідемічної небезпеки;
1.4. Продовжити безумовне виконання заходів, передбачених дорученням
першого заступника голови Комісії - в. о. міського голови від 05.04.2021№11
(вих.№228/01-07) та доручення начальника штабу з ліквідації наслідків у повному
обсязі.
2. Начальнику управління економічного розвитку (Петрик), Арбузинському
міжрайонному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби у
Миколаївській області (Паталашенко) спільно з Южноукраїнським відділенням
поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП України у
Миколаївській області (Прокудін) забезпечити:
2.1. жорсткий контроль за виконанням обмежень, передбачених для
«червоного» 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» (зі змінами), та передбачених рішенням регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації від 23 квітня 2021 року (протокол №15 пункт 2 та 6-8);
2.2. проведення щоденних перевірок дотримання санітарного законодавства та
протиепідемічних заходів під час карантину в закладах громадського харчування,
освіти, розважальних і торговельних закладах, підприємствах побутового
обслуговування населення, особливо у вихідні та святкові дні.
3. Групі взаємодії з населенням та засобами масової інформації міського
штабу (Сафронова):
3.1. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу через засоби
масової інформації серед мешканців та суб’єктів господарювання на території міста
щодо встановлених протиепідемічних обмежень відповідно до «червоного» рівня
епідемічної небезпеки та необхідності їх дотримання.
3.2. Забезпечити на час проведення Пасхальних богослужінь та у разі участі
віруючих у богослужіннях роз’яснення через ЗМІ щодо необхідності дотримання
протиепідемічних заходів;
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3.3. Розмістити на офіційному сайті міста та довести до відома священнослужителів і парафіян відповідних релігійних конфесій «Перелік рекомендацій щодо
дотримання в Миколаївській області обмежувальних протиепідемічних заходів під
час святкування Великодня в умовах епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням
COVID-19», затверджений рішенням регіональної Комісії від 23.04.2021 (додається).
3.4. Розмістити на офіційному сайті міста інформацію щодо визначення
рішенням регіональної Комісії від 23.04.2021 місця обсервації для прийому та
ізоляції осіб, які перетнули державний кордон та не змогли підключитись до
мобільного додатку «Вдома»: комунальне некомерційне підприємство «Обласний
дитячий центр медичної реабілітації» Миколаївської обласної ради (м. Миколаїв,
вул. Спортивна, 19).
3. Інформацію щодо прийнятих рішень та вжитих заходів надати щоденно до
12.00 на міську Комісію через управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради на електронну
адресу: yuuns.vpo@gmail.com та міський штаб з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Южноукраїнська на
електронну адресу: shtab.covid.yu@gmail.com.
4. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Голова Комісії – міський голова

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку:
т. в. о. Начальника УНС ВПО –
секретар міської Комісії
______________________ В.А. Єфанов
(05136) 5-50-11

В.В. Онуфрієнко

