НОВОКАХОВСЬКА MICьKA РАДА XEPCOHCьKOI ОБЛАСТI
MICьKA КОМIСIЯ З IIИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГItIНОi БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАfoIИХ СИТУАЦIЙ
пр. .Щнiпровський, 23,м. Нова Каховка, 74900, тел. 4-ЗЗ-б0, 4-53-11.
E-mail :upnsnk@ukT.net

протокол
0З.04.2020 piK

Присугнi членп KoMicii

м. Нова Каховка

J$

21

:

Баранiченко О.I.,Iшцуtс Е.О., Кривошеев А.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю.,
Бiлорус B.I. Гайдаманчук I.I., Собко С.М., Боровинсъкий М.В., Стадник С.В.,
Гладарева О.Д., Кiпрушева Г.Я., Фурсесва I.B., Рогожин О.В.

Головував : Замковий В.М.
Секретар: Iщук Е.0.
Запрошенi:
Коваленко B.I. - мiський голова
Чурсинов Л.Г. - перший заступник мiського голови
Тарабака О.А. - заступник мiсъкого голови
Акуленко В.С. - керуючий справами виконавчого KoMiTery

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про заходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii природного
характеру, повОязаноi з екзотиtIним та особливо небезпечним iнфекцiйним
захворюванням людей, що виникJIа на територii HoBoкaxoBcbкoi MicbKoT ради.

СЛУХАЛИ:
1. Про зtlходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацiТ
природного характеру, пов'язаноi з екзотиlIним та особливо небезпечним
iнфекцiйним захворюваннrIм людей, що виникJIа на територii НовокаховськоТ

MicbKoT ради.

lоповidач : Гайdалианчук

I.

I.

УХВАЛИЛИ:

1.Визнати, що на територii Новокаховськоi мiськоi ради , згiдно з
Класифiкацiйними ознаками надзвичайних ситуацiй, затверджених наказом

дiялъностi, фiтнес - центрiв, закладiв культури, торговельного i побутового
обсrryговування населенIuI KpiM :
- торгrвл1 продуктами харчування, папъним, детаJUIми та приладдям
для транспортних засобiв та сiльсъкогосподарськоi технiки, засобаrчrи гiгiени,
лiкарськими засобаtvIи та виробами медиtIного призначення, технiчними та
iншими засобами реабiлiтацii, ветеринарними препаратами, кормами,
пестицидами та агрохiмiкатами, насiнням i садовим MaTepiilпoм, добовим
молоднrIком свiйськоi птицi, засобами зв'язку та телекомунiкацiйо в тому
числi мобiльними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та
iншими товарами, що вiдтворюють
передають iнформацiю,
спецiалiзованих магазинах, якi обов'язково повиннi мати прямi контакти з
операторами зв'язку, за умови забезпечеЕня персонапу ( зокрема захист
обличчя та очей) та вiдвiдувачiв засобами iндивiдуального захисту, зокрема
тому числi виготовленими
респiраторами або захисними масками,
самостiйно, перебування в примiщеннi не бiльш одЕого вiдвiдувача на 10
KB.MeTpiB торговельноi площi, а також дотримання вiдповiдних санiтарних та
протиепiдемiчних заходiв;
провадження дiяльностi з надання фiнансових посJryг, дiяльностi
фiнансових установ i дiяльностi з iнкасацii та перевезеншI в€л"лютнlD(
цiнностей, а також медичноi практики, дiяльностi з виготовленшI технiчних
та iнших засобiв реабiлiтацiТ, ветеринарноi практики, дiяльностi
автозаправних комгrлексiв, дiяльностi з продажу, надання в оренду,
технi.rrrого обсrгуговування та ремонту транспортних засобiв, перiодичних
випробувань автотранспортних засобiв на предмет дорожньоi безпеки,
сертифiкацii транспортних засобiв, ik частин та обладнання, технiчного

та
у

обслуговуваннrI peecTpaTopiB розрахункових операцiй, дiяльностi з
пiдключення споживачiв до IHTepHery, поповнення paxyHKiB мобiльного

зв'язку, сплати коNtунальних посJrуг та посJrуг доступу до IHTepHeTy, ремонту
офiсноi та комп'ютерноТ технiки, устаткування, прила.щя, побутових виробiв
предметiв особистого вжитку, об'ектiв поштового звОязку за р[ови
забезпечення персонапу( зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторалли або за<исними
масками, у тому числi виготовлених самостiйно, а також дотримання
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;
торговельноi дiяльностi та дiяльностi з надання послуг цромадського
харчування
застосуванням адресноi доставки замовленъ за умови
забезпеченIuI персон€rлу ( зокрема зЕжист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдуагlьного з€lхисту, зокрема респiраторами або захисними
масками, у тому числi виготовленlD( самостiйно, а також дотриманIuI
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних зшlодiв;
- дiяльнiсть закладiв розмiщення, в якIl>( проживzлють медичнi
працiвники та особи в обсервацiТ, а також iншi особи вiдповiдно до рiшенЕя
MicbKoi KoMicii з питань ТЕБ та НС.
7.9. Реryлярнi та нереryJIярнi перевезенЕя пасажирiв автомобiлънrац
транспортом у MicbKoMy, примiському, мiжмiському вЕутрiшньообласному i

i

-
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мiжобласному споrг1..rеннi, зокрема пасажирськi перевезення на MicbKror
маршIрутчlх у режимi маршрутного TaKci, KpiM перевезення:

-

легковимиавтомобiлями;
с.гryжбовими та/абоорендованими автомобiльними транспортними
засобами працiвникiв пiдприемств, закгrадiв, установ незапежно вiд форми
власностi, якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення,

-

та

надання

найважливiших

державнI/D(

посJIуг,
енергозабезпечення, водо забезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та

урядування

банкiвськi посrryги, функцiонуванЕя iнфраструктури транспортного

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивiльного зЕлхисту, об'ектiв
критичноi iнфраструкryри, якi мають безперервний промисловий цикJI, за
умови забезпечення водiiЪ та пасzl)кирiв пiд час таких перевезень засобами
iндивiдуа-lrьного захисту в межах кiлькостi мiсць для сидiння, передбаченоТ
технiчною характеристикою транспортного засобу або визначеноi в
виключно за
реестрацiйних доIryментах Еа цей транспортний засiб
маршрутами p}Dry, погодженими. з органами Нацiональноi полiцii, а також
дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв;
працiвникiв закладiв, установ незалежно вiд форми власностi, якi
забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та
надання найважливiших державнID( послуг, енергозабезпеченнrI, водо
забезпеченIuI, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та банкiвськi послуги,
функцiоrryвання iнфраструктури транспортного забезпеченнrI, сфери
оборони, правопорядку
цивiльного захисту, об'ектiв критичноi

i

-
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iнфраструкцри, якi мЕlютъ безперервний промисловий цикJI, за уN[ови
забезпечення водiiЪ та пасажирiв пiд час таких перевезень засобами
iндивiдуального захисту в межах кiлькостi мiсць для сидiння, шередбаченоI
технiчною характеристикою транспортного засобу або визначеноi в
реестрацiйних документах на цей транспортний засiб, а також дотриманнrt
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв в MicbKoMy

автомобiльному транспортi, що здiйсrпое реryлярнi пасажирськi перевезеннrI
на MicbKrot марщрутil(;
7.10. Вiдвiдування установ
закпадiв, що надають палiативну
яких тимчасово або постiйно
допомоry, соцiального захисту,
прожив€Iють/перебувають дiти, цромадяни похилого BiKy, ветерани вiйнi i
працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелекryаlIъними або
психiчними порушеннями, установ i закладiв, що надають соцiальнi посrryги
сiм'япц/особам у скJIадних життевих обставинЕлх, KpiM установ i закладiв, якi
надаютъ послуги екстрено(кризово).
7 .l|. Перебувати на вулицях без документiв, що посвiдчують особу,
пiдтвердхgпоть громадянство чи iT спецiа-llьний стаryс.
7.t2. Самовiлъно з€}лишати мiсця обсервацiТ (iзолячii).
8. Встановити , що особами, якi потребують самоiзоляцii е:
- особи, якi м€tли коЕтакт з хворим на COVID-l9 KpiM осiб, якi
перебувапи
засобах iндивiдуального захисту у звязку з виконанням
сlryжбових обовязкiв;

i

в

у

- особи, щодо яких е пiдозра на iнфiщування, або особи, якi хворiють на
COVID-l9 та не потребують госпiталiзацii;
- особи, якi досягли 60-рiчного BiKy, KpiM осiб, якi здiйснюють заходи,

з

недогrущеншI tlоширеншt COVID-l9, забезпечують дiяльнiсть
об' eKTiB критиllноi iнфраструктури.
9. Керiвникам пiдприемств розд)iбноТ торгiвлi продуктами харчування,
паjьним, засобарrи гiгiешr, лiкарськr.пrли засобаrчrи та виробами медиrIнOго
призначеншI, засобами зв'язку забезпечити :
вхiд в торговелънi примiщення ycix осiб в засобах iндивiдуалъного
захисту (медичнi маски);
дотриманнrI дистанцii мiж покупцями не менш 1,5 MeTpiB один вiд
одного;
кожнi 2 rодпнта обробку дезiнфiкуючими засобами ручок дверей,
стойок на колес€lх, прилавкiв, цrанспортерiв;
наповненЕя торговоi зали з розрахунку 1 особа на 10 кв.м.;
проведення розОяст*овальноТ роботи по iндивiду€tпьним заходЕлм
профiлактицi та виявлення симптомiв захворювання серед працiвникiв.

пов'язанi

-

-

-

-

10. Начальникам

НК

вiддi.гry полiцiТ

ГУ

нацiона.пьноi полiцiТ Украiни в

Херсонськiй областi РогожиIгу О.В о Новокаховсъкого управлiння Головного
управлiння .Щержпродспоживс.lryжби в Херсонськiй областi Собко С.М.
проводити реryлярнi рейди по перевiрки порядку прогryску та кiлькостi
одноразового знаходженЕя покупцiв ( з ypaxyBaHIuIM персонаlry) в
торгiвельних за"лах суб'ектiв господарюваннrI для забезпечення caHiTapHroc
норм пiд час карантиннrо< обмежень.
11. Коптроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабака О.А.
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