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питань ТЕБ i НС м. Миколасва

м. МиколаТв

ГОЛОВУВАВ: перший заступник голови KoMiciT, перший заступник мiського
голови - Криленко B.I.

ПРИСУТНI: члени KoMiciT (за списком).
ЗАПРОШЕНI: за окремим списком.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

I. Illodo змiн do каранmuннllх захоdiв iз запобizання розповсюOuсенню
zocmpo| респiраmорноi хворобu, спрuчuнено'i KopoHaBipycotп COVID-I| на
mерumорit Micma Мuколаева.

,Щоповiдачi: ГУ Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi, управлiння
з питань НС та ЦЗН ММР.

Головним управлiнням Щержпродспоживслужби в Миколаiвсъкiй
областi в складi робочих груш адмiнiстрацiй районiв на виконаннrI протокоJIУ

Jф12 вiд 24.О6.2О2О засiдання KoMicii ТЕБ та НС MicTa проводятъся
обстеження ринкiв, об'ектiв торгiвлi, закладiв громадського харчування ТОЩО,

щодо дотримання карантинних обмежень та виконаннrI рекомендацiй
Головного державного санiтарного лiкаря УкраIни.

Обстеженнями охоплено понад З47 об'ектiв торгiвлi, громадськоГО
харчування, перукарень, спортзалiв, ринкiв. За результатами обстеженъ

встановлено, з боку адмiнiстрацiй закладiв з перiоду послаблення карантину не

проводиться дiевий контроль за дотриманням карантинних обмежень на
пiдприемствах. Основними порушеннrIми е допуск без масок вiдвiдУваЧiВ,
вiдсутнiстъ контролю за дезiнфекцiею поверхонъ та проведенням

ffi"-))
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ТеМпературного скринiнгу персон€Lлу перед початком роботи. Слiд зазначити,
ЩО В MicTi не органiзовано центршriзований збiр та утилiзацiя використаних
засобiв iндивiдуального захист (ЗIЗ). На бiльшостi об'сктiв вiдсутнi eMHocTi для
ЗборУ та дезiнфекцiТ використаних одноразових ЗIЗ. За порушення карантинних
Обмежень складено 27 протоколiв, винесенi постанови про накладання штрафу

нехтування карантинними
кав'ярнях не виконуються

дiтей. На
санiтарного

по cTaTTi 42 кУАП. особливе непокоення викликае
обмеженнями мережею кав'ярень <Coffee GО). В
рекомендацiТ Головного санiтарного лiкаря УкраТни.

Перевiрено 12 закладiв освiти щодо пiдготовцi до ЗНО. Наданi
рекомендацiТ щодо дотримання вимог Постанови Ns 24 вiд 2|.05.2020
Головного санiтарного лiкаря УкраiЪи кПро затвердження Тимчасових
РеКОмендацiЙ щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв при проведеннi
ЗОвнiшнього незапежного оцiнювання та единого фахового вступного
випробування в перiод карантину у зв'язку з поширенням коронавiрусноi
хвороби (COVID-19)>.

Управлiннrlм охорони здоров'я ММР органiзовано тестування мешканцiв
MicTa методом IФА на антитiла до COVID-19 в кiлькостi до 200 осiб щоденно.

На виконання позачергового засiдання KoMicii ТЕБ i НС м. Миколаева
Протокол вiд 14.05.2020 J\Ъ 9 товариством Червоного Хреста УкраiЪи
МиколаiЪськоi обласноi органiзацii забезпечено 32 ciM'i дiти яких повернутi iз
ЗаКлаДiв iнституцiЙного догляду та вихованнrI у зв'язку з пандемiею,
ПРОДУКТОВиМи наборами та товарами першоi необхiдностi також icHye на базi
ОО ТIЖУ банк одяry за адресою, м.Миколаiв вул. Робоча 3.

За результатами проведених торгiв щодо закупiвлi послуг на проведення
ЗаХОДiв (надання послуг) з вiдпочинку дiтей якi, потребують особливоi
СОЦiаЛЬнОi Уваги та пiдтримки переможцями визначенi 3 дитячих оздоровчих
заклади , комун€tJIьне пiдприемство ммР <Позамiсъкий дитячiй заклад
ОЗДОРОВЛеННя Та вiдпочинку (Щельфiн)>, <<Громадська органiзацiя обласна
органiзацiя Фiзкультурно спортивного товариства <<.Щинамо>> Украiнп>,
<<ПРИватне пiдприемство <<МиколаТв-контрасD) дитячо-оздоровчий табiр Маяк>.

В червнi поточного року проведено санiтарно-епiдемiологiчне
обстеження мiського закладу вiдпочинку для дiтей Пздов
Перевiркою встановлено, що заклад готовий до приймання
сьогоднiшнiй день вiдсутнi рекомендацii Головного державного
лiкаря Украiни щодо протиепiдемiчних заходiв в таких закладах.

<.Щельфiн>.

Обговоривши iнформацiю з даного питання,

KOMICШ ВИРIШIИЛА:
1. Iнформацiю взяти до вiдома.
2. ВЗяти до виконаншI змiни BHeceHi постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 25 червня 2020 року Ns522 до вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB
УКРаiЪи вiд 20 TpaBHrI 2020 року J\Ъ 392 кПро встановлення карантину з метою
ЗапОбiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроТ респiраторноi хвороби
COVID- 1 9, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoV-2).



З. Головапл адмiнiстрацiй районiв ММР забезпечити проведецня створеними
робочими групами (iз з€lлученняlu засобiв масовоi iнформацii для висвiтлення
процесу та резулътатiв) регулярних монiторингових перевiрок щодо
дотримання суб'сктами господарювання встановлених вимог до
функцiонуваннrl в умовах адаптивного карантину, а саме стосовно дотримання
режиму носiння захисних масок, соцiальноi дистанцii та здiйснення визначених
заходiв дезiнфекцii в закладах громадського харчуваЕня, на об'ектах торгiвлi
продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, розважа-пъноi дiяльностi
на вiдведених територiях.

TepMiH: на час дiТ карантину

4. Керуючись рiшеннями регiональноТ КТЕ,Б i НС при МиколаiЪськiй ОДА
протоколами J\b 21 вiд 25.06.2020 та ЛГs 22 вiд0|.07.2020:

4.I Обмежити час роботи закладiв громадського харчування та закладiв
розважальноi дiялъностi на територiТ MicTa Миколасва до 22 tодини 00 хвилин.

4.2. Щозволити робоry KiHoTeaTpiB з наповненiстю кiнозалiв не бiльше 50
вiдсоткiв мiсць у кожному кiнозалi за умов дотримання Постанови головного
санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 0|.07.2020 Ns 38.

4.З. Виключити центр надання адмiнiстративних послуг з перелiку органiв,
в яких на перiод дii карантину робота починаеться о 10 годинi.

TepMiH: на час дii карантину

5. ,Щепартаменту економiчного розвитку ММР, Управлiнню з питанъ НС та
ЦЗН ММР, управлiнню охороно здоров'я ММР, управлiнню
.Щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi провести робочу нараду з
питаннrI централiзованоТ утилiзацii засобiв iндивiдуального захисту на територii
MicTa.

TepMiH: до 10.07.2020

6. Щепартаменту економiчного розвитку ММР:
6.1. ,Щовести до керiвникiв KiHoTeaTpiB вимоги Постанови головного

санiтарного лiкаря Украiни вiд 0|.07.2020 Ns З8 затверджено О'Тимчасовi

рекомендацii щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв пiд час проведення
культурно-мистецьких заходiв на перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoI хвороби (COVID- 1 9)".

6.2 Попередити керiвника мережi кав'ярень <<Coffee GO> про посилення
протиепiдемiчних заходiв та адмiнiстративну вiдповiдалънiсть у разi
невиконання карантинних вимог.

TepMiH: 07.07.2020

7. ,Щепартаменту ЖКГ ММР cyMicHo з адмiнiстрацiями районiв ММР
вжити заходiв щодо облашryвання зон вiдпочинку
закрiплених адмiнiстративно-територiальних одиницях
контейнерiв для збирання смiття.

людей та пляжiв на
додатковою кiлькiстю

TepMiH: 07.а7.2020
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8. ,Щепартаменту ЖКГ, управлiнню з питань НС та ЦЗН ММР, управлiнню
охорони здоров'я ммр посилити заходи (у тому числi iз застосуванням
електронного cepBicy (Дiй вдома>>) щодо проведеннrI протиепiдемiчного
розслiдуваннrl, обстеження та контролю в осередках поширення гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2,
ЗОIФеМа стосовно нагJuIду за особами, якi спiлкувалися з хворим, роз'еднання
КОНТаКтних осiб, органiзацii eKcTpeHoi профiлактики серед осiб, що iMoBipнo могли
бУr" iнфiкованi, органiзацiТ поточноi та зак.гпочноi дезiнфекцii в епiдемiчних
осередках, санiтарно-просвiтницькоi роботи з населенIuIм.

TepMiH: на час дii карантину

9. Управлiнню з питань Нс та Цзн Ммр, Головному управлiнню
Нацiональноi полiцiТ в МиколаiЪськiй областi з заJIученням фахiвцiв
щержпродспоживслужби забезпечити постiйний контроль, з обов'язковими
перевiрками kiHoTeaTpiB щодо дотриманIuI ними вимог профiлактичних та
протиепiдемiчних заходiв спрямованих на запобiган}UI поширенню гостроi
респiраторноI хвороби COYID- 1 9.

TepMiH: на час дii карантину

10. Рекомендувати Головному управлiнню Нацiональноi полiцii в
миколаiвсъкiй областi, Управлiнню патрульноi полiцiт в Миколаiъськiй областi
та Головному управлiнню ,щержпродспоживслужби в Миколатвськiй областi в
разi систематичного недотримання карантинних правил або грубого .rоруше"""
встановлених вимог санiтарного законодавства суб'ектами господарювання
нез€LIежFIо вiд фор, власностi, що ведуть свою господарську дiяльнiсть
(ОСОбЛИВО ЩО надаютъ послуги з розмiщенIuI, торгiвлi продовольчими,
непродовольчими товарами та перевезеншI пасажирiв) на територii MicTa,
вносити на розгляд до KoMiciT з питанъ техногенно-екологiчнот безпеки i
надзвичайних ситуацiй щодо rrрипиненнrl дiялъностi визначених суб'ектiв
господарювання.

TepMiH: на час дii карантину

1 1. Управлiнню з питаЕь НС та ЦЗН ММР
1 1.1. ПровестИ вiдповiдНо дО компетеНцiТ iнформацiйно-роз'яснюв€UIъну

робоry серед населення через засоби MacoBoi, соцiальнi та iншi канали
iнформацiI щодо важливостi дотримання протиепiдемiчних заходiв пiд час
погiршення епiдемiчноi ситуацiI в УкраiЪi.

|1.2. ЗабеЗПечиТи проведенЁя щоденноi роз'яснюв€ulьноi роботи (у тому
числi через засоби масовот iнформацii, iнформацiйнi стенди, плакати та
гуrномовнi системи) серед мiсцевого населення та вiдпочиваючих щодо
необхiдНостi дотРиманнЯ встановЛениХ протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH: на час дii карантину

12. УПРавлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ММР
довестИ до В.о. Началъника <<Локомотивного депо Миколаiв) РФ <<Одеська
залiзницл> гIАТ <Укрзалiзниця) вимоги Постанови головного санiтарною
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лiкаря Украiни вiд 03.07.2020 }lb З9 затверджено "Тимчасовi рекомеЕдацii щодо
органiзацiI протиепiдемiчних заходiв при органiзацii залiзничних перевезень у
перiод карантину у зв'язку з поширеннrIм KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-l9)"

TepMiH: 10.07.2020

13. Управлiнню у справах фiзичноi культури i спорry ММР,Щовести до
керiвникiв закладiв фiзичноТ rсульryри та спорту вимоги Постанови головноГо
санiтарного лiкаря УкраiЪи вiд 03.07.2020 J\Ъ 40 затверджено "Тимчасовi

рекомендацiТ щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв в деяких ЗакЛаДах

фiзичноi культури та спорту на перiод карантиЕу у зв'язr<у з поширенням
коронавiрусноi хвороби (COVID- 1 9)".

TepMiH: 10.07.2020

14. Слryжбi у справах дiтей ММР cyMicHo з управлiнням з питанъ НС та
ЦЗН ММР пiдготувати звернення до голови KoMicii з питанъ ТЕБ i НС при
МиколаiЪськiй ОДА з питаннrIм щодо можливостi вiдкриття дитячих
оздоровчих таборiв MicTa з ypaxyBaHHrIM проведених тендерiв <,Щельфiн>,

<<.Щинамо>>, <<Маяк>> у зв'язку з позитивною динамiкою розвитку захворюваностi
на COVID_19 у Миколаiвськiй областi з дотриманням вiдповiдних санiтарних та
протиепiдемiчних заходiв для оздоровленнrI дiтей МиколаiЪськоi областi.

TepMiH: 10.07.2020

t5. Вiддiлу iнформацiйного забезпечення департаменту мiського головй
ММР розмiстити у ЗМI iнформацiю про змiну в роботi закладiв громадського
харчування та закладiв розважальноi дiялъностi вiдповiдно до рiшення
регiональноiКТЕБ i НС при Миколаiвськiй ОДА протокол J\b 22 вiд 01 .07.2020.

TepMiH: 07 .07.2020

II. Конmрол., за своечасншrп вuконанням прuйняmuх комiсiею рiшень
зшпutааю зш собою.

Перший заступник голови KoMicii Володимир КРИЛЕНКО

Вiдповiдаrrьний секретар KoMicii Артем СУСЛIК


