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з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій

ДОРУЧЕННЯ
До протоколу № 03 від 26.03.2021 позапланового (дистанційного) засідання
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при
виконавчому комітеті міської ради (далі – Комісія).
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень з
наданням 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 _ 5_ - х аркушах.

Перший заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих органів ради

Колесников І.К.
Єфанов В.А.
(05136) 5-50-11
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Протокол № _03_
позапланового (дистанційного) засідання комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради
м. Южноукраїнськ

_26_._03_.2021
_09:00 годин
Головував:

Майборода О.А. – перший заступник голови Комісії

Організатор дистанційного
засідання:
Колесников І.К. – заступник голови Комісії
Члени комісії:

- за окремим списком (додається).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан епідемічної ситуації щодо поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на адміністративній
території Южноукраїнської міської територіальної громади та запровадження
додаткових заходів контролю за дотриманням протиепідемічних обмежень (згідно
доручення заступника голови Миколаївської ОДА від 22 березня 2021 року №25-д/з).
Враховуючи стрімке збільшення кількості випадків захворювання на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (далі COVID-19) серед мешканців міста Миколаєва, значне зростання серед захворілих
кількості випадків, які потребують госпіталізації, з метою зниження темпів
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та забезпечення можливості
лікарень міста Миколаєва надавати своєчасно допомогу хворим на COVID-19 шляхом
їх госпіталізації, особливо тяжкохворих, а також відповідно до розділу III пункту 2
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 23 лютого 2021 року № 6 щодо забезпечення посилення
протиепідемічних заходів, на території міста Миколаєва у період з 00:00 годин 24
березня 2021 року до 24:00 годин 04 квітня 2021 року рішенням регіональної
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
Миколаївській ОДА введено ряд заборон та обмежень.
Одночасно зазначеним рішенням рекомендовано органам виконавчої влади
територіальних громад, керівникам територіальних підрозділів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, виходячи з оперативної обстановки на
адміністративній території, продовжити виконання раніше доведених дорученнями
керівництва Миколаївської ОДА завдань та ввести (при необхідності та з метою
недопущення погіршення ситуації) ряд додаткових обмежувальних протиепідемічних
та профілактичних заходів.
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19.03.2021 рішенням засідання штабу з координації роботи з проведення
карантинних, профілактичних та протиепідемічних заходів для запобігання коронавірусу серед працівників ВП ЮУ АЕС і взаємодії з органами місцевого
самоврядування та іншими закладами, задіяними у проведенні карантинних і
протиепідемічних заходів у місті (далі – Штаб ВП ЮУ АЕС), створеного наказом
генерального директору ВП ЮУ АЕС від 18.03.2020 №390 «Про заходи щодо
запобігання захворюваності на коронавірус COVID-19» на об’єктах підприємства
введено ряд додаткових обмежень (протокол № ПТ.0.0040ц.0015).
Крім заходів на об’єктах виробничої сфери підприємства, були передбачені ряд
заходів щодо обмеження (переносу) урочистостей, спортивних, культурних заходів та
відряджень, не пов’язаних з виробничою необхідністю. Зокрема, заборонено з
22.03.2021 до 28.03.2021 проведення масових заходів, роботу гуртків, занять у
спортивних секціях, студіях, творчих колективів у ККСС «Олімп» (Степанцов).
Станом на 25.03.2021 епідемічна ситуація щодо коронавірусної інфекції у місті
Южноукраїнську погіршилась, щоденно реєструється до 20 нових випадків, у т.ч.
серед персоналу управління освіти. Зросла кількість контактних серед школярів.
Відповідно до рекомендацій, розглянутих 25.03.2021 на черговому засіданні
міського оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного
характеру місцевого рівня (протокол №50), з метою стабілізації та покращення
оперативної обстановки запропоновано затвердити ряд додаткових (у тому числі
тимчасових обмежувальних) заходів.
Згідно рішення регіональної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
від 25.03.2021 (протокол №12) на виконання 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.
Зазначеним рішенням відповідно до пункту 35 постанови 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) додатково до обмежень,
передбачених пунктом 3 цієї постанови та передбачених рішеннями регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при
облдержадміністрації від 18 лютого 2021 року (протокол №5 пункт 2.4.), з 00.00
годин 00 хвилин 27 березня 2021 р. на адміністративних територіях Миколаївської
області введено в дію додаткові обмеження та заборони (доручення голови
Миколаївської обласної державної адміністрації від 25.03.2021 №27-д з протоколом
№12 – на додатку).
Враховуючи вищевикладене, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію з даного питання взяти до відома.
2. 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:
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2.1. Забезпечити виконання вимог доручення голови Миколаївської ОДА від
25.03.2021 №27 до рішень регіональної Комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від 25.03.2021 (протокол
№12) – додаються.
2.2. Продовжити виконання заходів, передбачених раніше доведеними
дорученнями голови Комісії - міського голови: від 11.03.2021 вих.№173/01-07, від
17.03.2021 вих.№178/01-07 та від 23.03.2021 вих.№189/01-07, 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;
2.3. Невідкладно провести та в подальшому щоденно проводити 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;
2.4. Взяти під особистий контроль дотримання підлеглими працівниками
карантинних заходів, соціальної дистанції в громадських місцях, транспорті із
вдягнутими засобами індивідуального захисту;
2.5. 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;
2.6. Рекомендувати з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на
шляхах прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого
режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення
роботи для різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної
можливості – також роботу в режимі реального часу через Інтернет із збереженням
заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу (крім працівників, для яких
неможливо встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером
виконуваних завдань).
2.7. Установити (без шкоди для виробництва) з 29 березня 2021 року для
працівників підпорядкованих об’єктів режим дистанційної (надомної) роботи (крім
працівників, для яких неможливо встановити зазначений режим дистанційної
(надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних завдань та при наявності
(постійному перебуванні) у кабінеті не більше 2-х працівників).
3. Доручити управлінню освіти міської ради ім. Б.Грінченка (Сінчук) спільно з
керівниками загальноосвітніх закладів міста, управлінню молоді, спорту та культури
міської ради (Захарко) у підпорядкованих закладах:
3.1. організувати з 29 березня 2021 року до особливого розпорядження
дистанційну форму навчання у гімназії та загальноосвітніх школах Южноукраїнської
міської територіальної громади (крім здобувачів закладів дошкільної освіти),
забезпечити призупинення занять секцій, гуртків у підпорядкованих комунальних
закладах «Дитяча школа мистецтв» і «Дитячо-юнацька спортивна школа», у тому
числі управління освіти на зазначений термін.
Термін: зазначено
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3.2. Забезпечити оповіщення батьків учнів зазначених закладів про прийняте
рішення через ЗМІ, офіційний сайт міста, сайти загально-освітніх закладів, через
групи у соціальних мережах тощо.
4. Рекомендувати ВП ЮУ АЕС (Лісніченко) продовжити до 02.04.2021
включно виконання заходів, передбачених рішенням Штабу ВП ЮУ АЕС від
19.03.2021 (протокол № ПТ.0.0040ц.0015).
5. Доручити міському оперативному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації природного характеру місцевого рівня (Якуніна):
5.1. Спільно з управлінням освіти міської ради (Сінчук) та управління молоді,
спорту та культури міської ради (Захарко) посилити моніторинг епідемічної ситуації
серед учнівського контингенту;
5.2. За результатами моніторингу керівнику робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня рекомендації щодо
припинення/продовження (за його дорученням) карантинних заходів, передбачених
п.3 даного рішення.
Термін: при стабілізації епідемічної ситуації у області та місті
6. 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:
6.1. Забезпечити 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»;
6.2. Забезпечити за участю вище зазначеної групи 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;
6.3. 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.
6.4. Під час перевірок особливу увагу звертати:
- на дотримання громадянами встановлених карантинних та протиепідемічних
вимог, соціальної дистанції, під час перебування в громадських будинках і спорудах,
у громадському транспорті із обов’язково вдягнутими засобами індивідуального
захисту;

5
- на дотримання заборони приймання відвідувачів суб’єктами господарювання
відповідно до пункту 35 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020
року №1236;
6.5.
У разі виявлених порушень вимог чинного законодавства щодо
карантинних обмежень вживати необхідних заходів реагування згідно вимог чинного
законодавства.
Термін: на час дії карантинних обмежень
7. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на керівника робіт з
ліквідації медико-біологічної ситуації місцевого рівня – 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
- проект отримали
- проект підтримали
- проти
- утримались
- відсутні

- 24 чол.;
- 23 чол.;
- 23 чол.;
- - чол.;
- - чол.;
- 1 чол.

Перший заступник голови Комісії

О.А. Майборода

Організатор дистанційного засідання –
заступник голови Комісії

І.К. Колесников

Відповідальний секретар Комісії

В.А. Єфанов

