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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про органiзацiю попереджувапьних заходiв щодо захисту населення
MicbKoi ради у зв'язку з поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID19, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2

СЛУХАЛИ:

1. Про органiзацiю попереджув€rльних заходiв щодо з€lхисту населення
MicbKoi ради у зв'язку з поширенIuIм гостроi респiраторноi хвороби COVID19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2
,Щоповidач : Баранiченко 0.I.

УХВАЛIШIШ:
1. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 25 березня
2020 року .hli 239 продовжити до 24 квiтня 2020 року на територii MicbKoT

ради карантин.
Заборонити:
1.1. Вiдвiдування закладiв освiти iT здобувачами до 24 квiтня
2020року.
1.2. Проведення Bcix масових (культурних, розважальних,
спортивних, соцiа.гlьних, релiгiйних, peKJIaMHpI><Ta iнших) заходiв у яких бере
у{астъ шонад 10 осiб, KpiM заходiв, необхiднID( для забезпечення роботи

органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування до 24 квiтня
2020 року;
1 .3
[о 24 квiтня 2020 року робоry суб'eKTiB господарювання,
яка передбачае приймання вiдвiдувачiв, зокрема закладiв громадського
харчування фесторанiв, кафе тощо), торговельно-розважальнlD( центрiв,
iHllпol закпадiв розваж€rльноi дiяльностi, фiтнес - центрiв, закладiв культури,
торговельного i побутового обсrryговування населеннrI KpiM :
- торгiвлi продуктами харчування, паJIьним, засобами гiгiени,
лiкарськими засобами та виробами медиIrного призначення, ветеринарними
препаратами, кормами, пестицидами та агрохiмiкатаI\{и, насiнням i садовttлл
матерiалом, засобами зв'язку за умови забезпеченIuI вiдповiдного персонашу
засобами iндивiдуагrьного захисту, а також дотриманнrI вiдповiдних
санiтарних та протиепiдемiчншr заходiв;
провадження банкiвськоi та страховоi дiяльностi, а також медичноi
прzlктики, ветеринарноi практикио дiяльностi автозаправних комплексiв,
дiялъностi з технiчного обслуговуваншI та ремонту транспортних засобiв,
технiчного обсrryговування peecTpaтopiB розрахункових операцiй, дiяльностi
з ремоIIту комп'ютерiв, побугових виробiв i предметiв особистого вжитку,
об'ектiв поштового зв'язку за умови забезпечення вiдповiдного персонаIry
засобами iндивiдуального захисту,
також дотримання вiдповiдних
санiтарних норм та протиепiдемiчних заходiв;
- торговельноi дiяльностi та дiяльностi з надання посJIуг |ромадського
харчування iз застосуваннrIм адресноi доставки замовлень за р[ови
забезпечення вiдповiдного персонапу засобами iндивiдуального захисту, а
також дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв.
|.4. Що 24 квiтня 2020 року реryлярнi та нереryлярнi
перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом
примiському,
мiжмiському внутрiшньому i мiжобласЕому споJг}ченнi KpiM перевезення :
легковимиавтомобiлями;
с.гryжбовими таlабо орендованими автомобiльними транспортними
засобами пiдприемств, закJIадiв, установ за )rмови забезпеченIuI водiТв та
пасажирiв пiд час таких перевезень засобами iндавiдуапьного захисту в
межах кiлькостi мiсць дJIя сидiння i виключно за маршругами руху,
погодженими з органами Нацiональноi полiцiI, а тако}к дотримання
вiдповiдних caHiTapниx та протиепiдемiчних заходiв;
- в одному MicbKoмy автомобiльному транспортi, що здiйсrпое
реryлярнi пасажирськi перевезенЕя на MicbKro< маршрутах, кiлькостi
пасажирiв, яка одЕочасно не перевищус половини кiлькостi мiсць дJIя
сидiння, передбачених технiчною характеристикою транспортного засобу та
визначених у реестрацiйних докуItdентах, за умови перевезення людей у
засобах iндивiдуального зЕlхисту, а також дотриманrrя вiдповiднкх санiтарних
та протиепiдемiчних заходiв;
в одному транспортному засобi та автобусах, якi виконують реryлярнi
пасажирськi перевезення на MicbKroc автобусних маршрутах у режимi
маршруrного TaKci, кiлькостi пасажирiв, яка одночасно не перевищуе
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половини кiлькостi мiсцъ

для сидiння,

передбаченшх технiчною
характеристикою транспортного засобу та визначеному у ресстрацiйншr
документах, за умови перевезення JIюдей у засобах iндивiдуЕrльного захисту,
а також дотриманrrя вiдповiдних санiтарншr та протиепiдемiчнrдс засодiв.
1.5. Заiзд на територiю автовокзагу автобусiв, якi здiйснюютъ

перевезення пасажирiв у приплiсъкому, MiжMicbKoMy вкутрiшньо обласному i
мiжобласному сполучеuнi, та реалiзацiю автовокз€tпом квиткiв автомобiльнlD(
перевiзникам, якi викоЕуютъ TaKi перевезеннrI.
2.Начuъникам НК вiддirry полiцii ГУ нацiона"гrъноi полiцii УкраiЪи в
Херсонськiй областi Рогожину О.В , управлiння шрацi та соцiального захисту

населеншI MicbKoT ради Стоянчук О.М., Новокаховського улравлiння
Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в Херсонськiй областi
Собко С.М., управлiння з питань надзвичайнrо< сиryацiй та цивiльного
захисту населення НовокаховськоТ мiсъкоi радп Баранiченку 0.I. створити
бригади з попередженшI та iнфорrvlування людей щодо поводження пiд час
карантину, зощрема дотримаЕнrI правип самоiзоляцiТ.
З. ВiдповiдЕlльним за робоry вищевк€lзанlD(
заступника мiського голови Замкового В.М.

4.

Керiвникам мiських ринкiв зверЕутися

бригад rrризначити

до

Новокаховського
управлiння Головного управгliння,Щержпродспоживсrrужби в Херсонсъкiй
областi дJIя отримzlннrt дозвоJIу на робоry ринкiв в умовах карантину тих
видiв товару, який визначеЕий постановою Кабiнеry MiHicTpiB Уrqраiнпвiд2l
березня 2020 року Ng 239 за )rмови забезпечення вiдповiдного персонеIry
засобами iндивiдуального захисту, а також дотримаIrня вiдповiднlас
санiтарних та протиепiдемiчнLD( заходiв. Попередити керiвникiв ринкiв про
особисry кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушеннrI умов карантину.
5. Керiвникiв КП <<Мiсъкий водокан€lл)) , НК мiжрайонного управJIiння
IIАТ <<Херсонгаз>, НК РЕЗ на перiод дii карантину зобов'язати здiйснювати
лiчильникiв в режимi онлайн.
контроль за пок€лзник€tiчIи
6. Контроль за виконанням рiшення пок}Iасти начапьника управлiння з
питань Нс та ЦЗН MicbKoi ради Баранi
голова koMicii
Секретар KoMiciT
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