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Присугнi члепи KoMicii , ",
Баранiченко О.I.,Iшцус Е.О., Кривошеев А.О., Лимар О.М., Самойлов Д.Ю.,

Бiлорус B.I. Гайдаманчук I.I., Собко С.М., Боровинський М.В.,
Проскуровський О.М., Стадник С.В., Гладарева О.Д., Кiпрушева Г.Я.,
Фурсеева I.B., Маховський B.I., Рогожин О.В.

Головував : Тарабака О.А.
Секретар: Iщук Е.0.

порядок дЕнIilй

1. Про органiзацiю попереджувurпьних заходiв щодо з€lхисту населенЕя
мiсъкоi радlr' у зв'язку з поширеЕшIм гостроi респiраторноi хвороби COVID19, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CоV-2

СЛУХАЛИ:

1. Про заходи щодо захисту населення MicbKoi ради у зв'язку з
поширеннrIм гостроi респiраторноТ хвороби COVID-19, спричtlтrеноi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2
,Щоповidач : Баранiченко 0.I.

УХВАЛИJIИ:
1. Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11березня
2020 року Ng 211 зi змiналли продовжити до 11 травrrя 2а20 року на територii

мiсъкоТ ради карантин.
Заборонити:

в

цромадсъких мiсцях без вдягнутих засобiв
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисноi маски, у Torory

1.1. Перебрання

числ1 виготOвлен}D( самостlино;

з б квimня по 11 mравня 2020 potryl
1.2. Перемiщення групою осiб у кiлькостi бiльш нiж двi особи, KpiM
випадкiв сlryжбовоТ необхiдностi та супроводженнrI осiб, якi не досягли 14
poKiB батьками, усиновлювача]чIи, опiкунаrчrи, пiкггув€lпьник€lluи,
прийомними
батьками, батьками-виховатеJIями, iншрurди особами вiдповiдно до закону або
повнолiтнiпли родшIами дитини;
TepMiH - з б квiтrtня по 1I mравня 2020 poryl
1.3. Перебування в громадсъких мiсцях осiб, якi не досягли 14 poKiB,
без супроводу батькiв, усиновJIювачiв, опiкунiв, пiкгryвальникiв, прийомнlо<
батькiв, батъкiв-вихователiв, iншtас осiб вiдповiдно до закоЕу або повнолiтнiх
Терл,tiн

-

Терл,tiн

-з

роличiв дитини;

б квimня по ] 1 mравltя 2020

роry

1.4. Вiдвiдування закладiв освiти, центру соцiальноi реабiлiтацii
дiтей - iнва.пiдiв iх здобувачами ;
._
TepMiH - dо I ] mравня 2020 polgl
1.5. Вiдвiдування паркiв, cKBepiB, зон вiдпочинку, лiсопарковшх та
прибережнlD( зон, lcpiM виryлу домашнiх тварин однiею особою та в разi
сrryжбовоI необхiдностi;
TepMiH - do 1I mравня 2020 poryl
1.6. Спортивних та дитячих майданчикiв;
TepMiH - do 11 mравня 2020 pot<y
1.7. ПроведеннrI Bcix MacoBlD( (r<ультурнIDq розважапьних, споtr}тивнlDq
соцiальнrос, релiгiйних, peKJIaMHlD( та iнших) заходiв, KpiM заходiв,
необхiдних для забезпеченнrI роботи органiв державноТ влади та органiв
мiсцевого самоврядування, iндивiдуалъних тренуваJIьних занять (бiг, хода,
iЪда на велосипедi, рух на активних вiзках спортсменiв з iнвалiднiстю)
спортсменiв штатних команд нацiона.гlьних збiрних команд УкраЪи з
олiмпiйських, не олiмпiйських, нацiона-гlьнlD( видiв спорту та видiв спорту
осiб з iнвалiднiстю, за уIиови забезпечення 1^rасникiв засобами
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними маскllми, у
тому числi виготовлених самостiйно;
TeplvtiH - dо 1] mравня 2020 року
1.8. Робоry суб'ектiв господарювання, яка передбачае приймання
вiдвiдувачiв, зокрема закJIадiв громадського харчування фесторанiв, кафе
тощо), торговелъно-розважапьних центрiв, iнших закладiв розважальноТ
дiялъностi, фiтнес - центрiв, закладiв культури, торговельЕого i побутового
обслуговуванЕя населення KpiM :
- торгiвлi продуктами харчуванIuI, паJIьним, детЕIJUIми та приладдям
дJIя TpaHcпopTHLD( засобiв та сiльсъкогосподарськоТ технiки, засобами гiгiсни,

лiкарськими засобами

та медичними

виробами, технiчЕими

та

iншими

засобами реабiлiтацii, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидЕlми та
агрохiмiкатами, насiнням
садовим матерiалом, добовим молодняком
свiйсъкоТ птицi, засобами зв'язку та телекомунiкацiй,
тому числi

i

в

мобiльними телефонами, смартфонами, плацшетами, ноутбуками та iншими
товарами, що вiдтворюють та передають iнформацiю, за умови забезпечен}uI
персонагry ( зоцрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв засобами
iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними масками, у
тому числi виготовленими самостiйно, перебування в примiщеннi не бiлъш
одного вiдвiдувача на l0 KB.MeTpiB торговельноi площi, а також дотримаIIшI
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчнrос заходiв;
провадження дiяльностi з надання фiнансових посJIуг, дiяльностi
iнкасацii та перевезення в€lJIютних
фiнансовюr установ дiяльностi
цiнностей, а також медичноi практики, дiяльностi з виготовлення технiчнюr
iнших засобiв реабiлiтацii, ветеринарноi практики, дiяльностi
автозаправнlD( комплексiв, дiяльностi з продажу, наданIuI в оренду,
технiчного обсrгуговування та ремонту транспортних засобiв, перiодичних
випробувань автотранспортних засобiв на предмет дорожньоi безпеки,
сертифiкацiТ транспортних засобiв, ix частин та обладнання, технiчного
обс.гryговування peecTpaTopiB розрахункових операфй, дiяльностi з
пiдключенrrя споживачiв до IHTepHery, поповнення paxyHKiB мобiльного
зв'язку, сплати комунz}льних посJцlт та посJtуг доступу до IHTepHeTy, ремонry
офiсноi та комп'ютерноТ технiки, устатчrвання, приладдя, поб5rтових виробiв
предметiв особистого вжитку, надання послуг хiмчистки, поштово1 та
кур'ерськоi дiяльностi будiвельних робiт, робiт iз збирання i
заготiвлiвiдходфi, дiяльностi квалiфiкованих надавачiв електроннlD(
довiрчевих посJryг за )rмови забезпеченнrt персонаIry( зокрема захист обличчя
та очей) та вiдвiдувачiв засобами iндивiдуального захисту, зокрема
тому числi виготовлених
респiраторами або захисними масками,
самостiйно) а також дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних
заходiв;
торговельноi дiяльностi та дiяльностi з надання посJryг |ромадського
харчуваЕнrI
застосуванням адресноi доставки замовлень за умови
забезпечення персонагry ( зокрема захист обличчя та очей) та вiдвiдувачiв
засобами iндивiдуального захисту, зокрема респiраторами або захисними
масками, у тому числi виготовлених самостiйно, а також дотриманЕrI
вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчнлтх заходiв;
дiяльнiстъ закладiв розмiщення, в яких проживають медичнi
працiвники та особи в обсервацii, а також iншi особи вiдповiдно до рiшенrrя
MicbKoi KoMicii з питань ТЕБ та НС.
1.9. Реryлярнi та нереryJIярнi перевезеннrI пасажирiв автомобiльним
транспортом у MicbKoMy, примiському, мiжмiському внутрiшньообласному i
МiЖОбЛаСному сполl^rеннi, зокрема пасажирськi перевезеннrI на мiських
автобусних маршрутах у режимi маршрутного TaKci, rФiM перевезеншI:
легковимиавтомобiлями;
сrryжбовими та/абоореЕдованими автомобiльними трulнспортними
засобами працiвникiв пiдприемств, закладiв, установ незалежно вiд форми
власностi, якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення,

-

i

з

та

i

у

-

iз

-

-

урядування

та надання

найважливiших державIIих

посJryг,

зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та
банкiвськi посrryги, функцiонуванIut iнфраструктури транспортного
забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивiльного захисту, суб'ектiв
господарюваннrI, якi мають безперервний промисловий цикл, за уI![ови
забезпеченЕя водiiв та пасажирiв пiд час таких перевезень засобами
iндивiдуалъного захисту в межах кiлькостi мiсць для сидiннrl, передбаченоТ
технiчною характеристикою транспортного засобу або визначеноТ в
енергозабезпечення, водозабезпечення,

реестрацiйних документах на цей транспортний засiб i виключно за
маршрутами руху, погодженими з органами Нацiональноi полiцiТ, а також
дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв. Маршруги
руху транспортних засобiв, якi були погодженi уповноваженим пiдроздiлом
Нацiональноi полiцii в перiод дii карантину до 24 квiтня 2а20 року,
вважаються такими, якi продовжують дiяти на перiод встановленIuI
карантину до 1 1 травня 2020 року;
- працiвникiв закладiв, установ незапежно вiд форми власностi, якi
забезпечують охороЕу здоров'я, продоволъче забезпечення, урядування та
надання найвакгlивiших державних посJryг, енергозабезпечення, водо
забезпеченIut, зв'язок та комунiкацii, фiнансовi та банкiвоькi пос.гrуги,
функцiонуванIuI iнфраструктури трансIIортного забезпечення, сфери
оборони, правопорядку та цивiльного захисry, осiб, якi виявили бажання
бути донорами KpoBi та (або) fi компонентiво на пiдставi посвiдчення донора

ii компонентiв або на пiдставi довiдки, що видаеться донору за
мiсцем медиtIного обстеженIIя чи давання KpoBi та.(або) t-i компонентiв,
суб'ектiв господарювання, якi мають безперервний промисловий цикJI, за
KpoBi та (або)

)мови забезпеченнrI водiiв та пасФкирiв пiд час т€lких перевезень засобами
iндивiдуагrьЕого захисту, зокрема респiраторами або захпсними масками у
тому числi виготовленими самостiйно, в межах кiлькостi мiсць для сидiння,
передбаченоТ технiчною характеристикою транспортного засобу або
визначеноТ в реестрацiйних дочментах на цей транспортний засiб, а також

дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв в Micbкoмy
автомобiльному транспортi, що здiйсrпое реryлярнi пасажирськi перевезення
на MicbKroc маршрутах;
1.10. Вiдвiдування установ
закладiв, що надають палiативну
яких тимчасово або постiйно
допомоry, соцiального з€жисту,
прожив€Iютьlперебувають дiти, |ромадяни похилого BiKy, ветераЕи вiйнi i

i

в

з

iнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелекryальними або
психiчними rrорушенЕями, установ i закладiв, що надають соцiальнi пос.ггуги
сiм'ям/особам у скJIадних життевих обставинах, KpiM установ i закпадiв, якi

працi, особи

надають посJrуги екстрено(кризово).
1.11. Перебувати на вулицях без документiв, що посвiдчують особу,
шдтверрIq/ютъ |ромадянство чи 11 спецlЕrлънии статус.
l.|2. Самовiльно з€lпишати мiсця обсервацiТ (iзоляцф.
2. Видатки на проживанIuI осiб у обсерваторах (iзоляторах) можуть
здiйснюватися за рахунок коштiв мiсцевого бюджеry( в тому числi за

рахунок резервного фонду) з подальпIим вiдшкодуванням витрат мiсцевих
бюджетiв за рахунок коштiв резервного фонду державного бюджеry.
3 Керiвникам пiдприемств , установ органiзацiй на час дiТ карuштину

забезпечити :
гlозмiнну робоry працiвникiв та lабо за можливостi вiддалену робоry в
режимi ре€tлъного часу через IHTepHeT;
вiдстань у при касовiй та касовiй зонах мiж особами ) за винятком
поч.пця продавця) не менш 1,5 MeTpiB та/або наявнiсть мiж ними
вiдповiдних зЕlхисних eKpaHiB;
- дотримання вiдстанi не менш нiж 1,5 MeTpiB мiж вiдвiдувачами, якi
очiкують дозвоJIу на вхiд до примiщень;
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабака О.А.
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Голова KoMiciT
Секретар KoMiciT
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