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Керiвникам пiдприемств,
установ та органiзацiй

Що протоколу Jф 7 вiд 02.04.202l позачергового засiдання KoMicii з
питань техногенно-екологiчноi безпеки
надзвичайних сиryацiй
м. Миколаева.

i

ПРОШУ Забезпечити неухильне виконаннrI прийнятих Комiсiсю рiшень.

мiський голова

Олександр Герасiменя

олександр СеНкЕВИLI

укрлнА
МИКОЛАiВСЬКА MICЬKA
З ПИТаНЬ

ТеХНОГеННО-еКОЛО.rТ3Уa:*ки i надзвичайних
ситуацiй
м. Миколаева
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ПРОТОКОЛ

позачергового засiдання koMicii
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NS7

з питань тЕБ i Нс

м. Миколаева

квiтня 202I року

головУВАВ:

м. Миколаiв

голова KoMicii, мiсъкий голова

IIРИСУТНI: члени KoMiciI (за списком).
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Сенкевич о.Ф.

порядок дЕr*{flu
I

Про вмсummя

dodaml<oBtac HeBidt<ltadHшc зажоdiв iз запобizання
пошаренню
zo сmроt р еспiр аmорноi хвор о б а
с 0VID- 7 9, спр ачаненоi кор oHaBipycoM SдRS-

CoV-2 на mераmuрit мiсmа Маколшева
.Щоповiдачi: управлiння з питань НС та ЩЗН ММР,
управлiншI охорони
здоров'я ММР.
Протягом ocTaHнix днiв у MicTi Миколаевi cTpiMKo зростае
захворюванiсть
гострою респiраторною хворобою CovID-lg, ЪпричиЪеноi
KopoHaBipyco'
SARS-COV-2, збiлъшуетъся кiлъкiсть випадкiв хЪороби,
якi потребуютъ
госпiталiзацii, летаJIьних випадкiв.
.щля госпiталiзацii пацiентiв з гострою коронавiрусною хворобою
covlD19 введенi в дiю шпиталi загалом на 1010 лiжок (68%вiд
загального лiжкового
фо"ду). За iнформацiею управлiнюI здоров'я ММР на базi мiсъких закладiв
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В Н€UIВНОСТi 545 точок кисневого
достуtry, 189 кисневих
концентраторiв.
Станом на 02.04.202| заповненiстъ лiжкового
фо"дУ MicTa складае 72.7уо,
а саме 835 осiб госпiталiзовано.
Точки кисневого достуtIу зайнятi на 4ЗYо,кисневi концентратори
на8ЗYо.
В закладах.освiти, станом на З0.03.2021:

дошкiльноi освiти -83 (працiвники 68 та 15 дiтей), кiлъкiсть
контактних осiб _ 818 (у т. ч. дiтей _ 719). На самоiзоляцii
перебуваЬ SЯ .ру., у
30 здо
- здобувачi оовiти 1-1 1-х класiв знаходяться
на канiкулах.
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У ЗЗСО кiлькiсть осiб з пiдтвердженим дiагнозом COVID- 9 -

253, з них
дiтей - 99, персонаlту - 154. Кiлькiсть контактних осiб персон€rлу
44.
Запровадженi протоколами позачергового засiдання KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ при МиколаiЪськiй
ОДА вiд 25.0З.202l (протокол }l!12), KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безгlеки та надзвичайних ситуацiй м.Миколасва вiд 26.0З.202t (протокол JФ5)
1

-

додатковi обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи,

результатiв щодо стабiлiзацii епiдемiчноТ ситуацii в MicTi.

не дшIи

очiкуваних

Вiдповiдно до протоколу позачергового засiдання KoMicii

з

питань
техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичайних ситуацiй при МиколаiЪськiй
ОДА вiд 02.04.202| (протокол j\b13),

KOMICШ ВИРIШIИJIА:
Заборонити здiйснення регуJIярних та нереryлярних перевезень
пасажирiв автомобiльним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на
мiських автобусних маршрутах у режимi ру"у рухомого скJIаду (ffарптрутне
таксЬ> та (звичайниil рую), в електричному (трамвай, тролейбус), у MicbKoMy

1.

сполученнi:

1.1. Перевезення пасажирiв на мiських автобусних маршрутах у режимi
руху рухомого складу (маршрутне TaKci> та ((звичайний рух>, в електричному
(трамвай, тролейбус), у MicbKoMy сполученнi здiйснювати з 0б.00 до 09.00

години та 16.30 до 19.00 години на пiдставi перегryсток електронноi системи
створеншI i перевiрки пропускiв на ocHoBi QR-кодiв на 2021 piK .
I.2. Керiвникам суб'ектiв господарюваннrI критичноi iнфраструкгури
забезпечити перевезення cBoik працiвникiв у режимi спецiальних перевезень.
TepMiH: з 03 квiтня2O2L року.

2. Органiзувати освiтнiй процес у закладах загальноi середньоi,

поза-

шкiльноi, професiйноi (професiйно-технiчноi), фаховоi передвищоi та вищоi
освiти ycix типiв та форм власностi з використанням технологiй дистанцiйного
навчанюI.
TepMiH: з 05 квiтня202I року.
З. Обмежити освiтнiй процес у закладах дошкiлъноi освiти. ,Щозволити вiдвiдування закладiв дошкiльноi освiти дiтям, батьки, яких працюють пiд час

карантинних обмеженъ на пiдприемствах критичноi iнфраструктури

.

TepMiH: з 05 квiтня202l року.

4. Призупинити проведення комплексного оцiнювання дiтей та прийом вiдвiдувачiв iнклюзивно-ресурсними центрами.
TepMiH: з 05 квiтня2021 porcy.

5. Призупинити надання соцiалъних послуг у соцiально реабiлiтацiйних

центрах.

TepMiH: з 05 квiтня2021року.

6. ПризУпинитИ дiяльнiсть непродовольчих ринкiв, дiяльнiсть суб'ектiв

ГОСПОДаРЮВаННЯ, ЯКi РеаЛiЗУЮТЪ НеПродовольчу
та змiшаних ринках.

групу ToBapiB на продовольчих
TepMiH: з 0З KBiTH я 2О21 ро*у.

7. Призупинити дiяльнiсть маг€винiв

непродовольчоi групи ToBapiB та будiвельних матерiалiв, за винятком, роботи на винiс або адресноi доставки.
TepMiH: з 03 квiтня2021 porcy.

8.

Заборонити дiяльнiсть лiтнiх (вуличних) майданчикiв суб'сктами
господарювання, якi провадять дiяльнiстъ у сферi
|ромадського харчування

(барiв, pecTopaнiB, кафе тощо).
8.1 Заборонити торгiвлю з автотранспортних засобiв та причепiв yciMa видами ToBapiB.

8.2. Заборонити дiяльнiсть ярмаркiв продовольчих та не продовольчих

груп ToBapiB.

TepMiH: з 03 квiтня2021 роr.у.

9..ЩепаРтаментУ економiчного розвитщу ммро адмiнiстрацiям
районiв,
ммр з залученням гу нп в Миколаiъськiй областi, мму Головного

управлiння Щержпродспоживслужби в Миколаiвськiй областi, посилити робоry
рейдовиХ цруП та уповноважених посадових осiб щодо перевiрки суб'ектiв
господарювання з дотриманнrI правил карантину людей, санiтарно-гiгiенiчних,
санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм.

TepMiH: з 0З квiтня2021 року.

ГУ НП в Миколаiвськiй областi, управлiнню патрульноi
полiцii в МиколаiЪсъкiй областi та ММУ Головного управлiння
Щержпродспоживсlryжби в Миколаiвськiй областi, посилити контроль за
дотриманням суб'ектами господарювання та населенням додаткових
карантинних обмежень встановпених для (червоного)> рiвня епiдемiчноi
10. Рекомендувати

небезпеки.
TepMiH: з 03 квiтня2021- рокry.

мiського голови ММР, управлiнню з питань НС та ЦЗН
ММР забезпечити iнформування населення щодо встановлення на територii
MicTa додаткових карантинних обмежень встановлених для (червоного>) рiвня
епiдемiчноi небезпеки.
1

1. ,Щепартаменту

TepMiH: негайно, в
подzrпьшому на перiод

дii

карантинних обмежень

ММР:
l2.I. Розглянути можливiсть введення додаткових 60 лiжОК
лiкування пацiентiв з COVID-19 в закладах охорони здоров'я м. МиКОЛаеВа.
12. Управлiння охорони здоров'я

ДJUI

TepMiH: негайно

|2.2. Надати на розгляд постiйноi KoMiciT Миколаiвськоi MicbKoi ради З
питань економiчноi i iнвестицiйноi полiтики, планування, бюджету, фiнаНСiВ Та
соцiалъно-економiчного розвитку, пiдприемництва, наповненнrI бюджетУ Та
використання бюджетних коштiв iнформацiю щодо потреби у ДоДаТКОВИХ
коштах необхiдних дJuI закупiвлi апаратiв IIIВЛ, кисневих конценТРатОРiВ Та
пересувних УЗД.
TepMiH: до 0б квiтня 202| року

Ш. Конmроль за сво€часнll.м

вuконанням прuйняmuх комiсiею рiшень

залuлцаю за собою.

голова комiсii

Олександр СеНКЕВИLI

Вiдповiдалъний секретар KoMicii

Артем СУСЛIК

