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ПОРЯДОК ДЕIIНИЙ

1. Про забезпеченIuI виконаншI на територii Новокаховськоi мiсъкоi ради

рiшень Уряду щодо послаблення карантиннlD( обмежень

СЛУХАЛИ:.

1. Про забезпечення виконання на територii Новок€}ховсъкоi
рiшень Уряду щодо послаблення карантиннI,u( обмежень
,Щоповidач : Баранiченко 0.I.

MicbKoi ради

УХВАЛИЛИ:

1. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 травня
2020 року Jl{Ъ 392 продовжити до 22 червня 2020 року на територii MicbKoi

ради карантин.
На перiод дii карантину заборонити:
1) перебування в цромадських будинках

i

спорудах, |ромадському
транспортi без вдягЕуtих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема
респiраторiв або захисних масок, що закрив€lють Hic та рот, у тому числi
виготовленlD( самостiйно;

2) перебування на вулицях без документiв, що посвiдчують особу,

пiдтвердlпý/ють |ромадянство чи Гi спецiальний статус;
3) самовiльно з€tлишати мiсця самоiзоляцii, обсервацii;
4) вiдвiдування закладiв освiти iT здобувачами, KpiM ylacTi у пробному
зовнiшньому нез€шежному оцiнюваннi, державнiй пiдсумковiй атестацii у
формi зовнiшнього незаJIежного оцiнювання, вступних випробуваннях,

единому вступному iспитi з iноземноi мови, единому фаховому вступному
випробуваннi, атестацiТ у формi тестових екзачrенiв лiцензiйншс iнтегрованих
iспитiв "КРОК", а також здiйснення пiдтвердженшt квалiфiкацii морякiв,
проведення пiдготовки морякiв, членiв екiпажiв торговельних суден, у тому
числi тlDL що здiйснюютъ IIJIавання вЕутрiшнiми водними шJutхаNIи Уl9аi'ни,
та проведення пiдготовки судIIоводiТв маrrих/маломiрнrоr суден;
5) цроведення масових (кулътурних, розваж€rльних, спортивнlDь
соцiальних, релiгiйних, рекJIамних та iншшпс) заходiв з кiлькiстю у,rасникiв
бiльше нiж 10 осiб, KpiM заходiв, необхiдних дJuI забезпечення роботи органiв

державноТ влади та органiв мiсцевого самоврядрання, навч€шьноTpeHyB{tпbHIlD( зборiв cIIopTcмeHiB нацiональних збiрних команд УкраiЪи з
олiмпiйських, неолiмпiйських, нацiоналъЕих видiв спорту та видiв спорту

осiб з

iнвалiднiстю, навчztлъно-тренувztпьного процесу спортсменiв

командних iгрових видiв спорту професiйнш( спортивних кпубiв;
6) робота закJIадiв громадського харчування фесторанiв, кафе тощо),
торговельно-розважапънlD( центрiв (KpiM розмiщених у них магазинiв),
дiяльнiсть закгlадiв, що надають посJIуги з розмiщення, закладiв розважальноТ
дiяльностi, фiтнес-центрiв, закладiв кульryри, KpiM
- дiялъпостi з надання посJryг цромадсъкого харчуваннrI на вiдкритrас
(лiтнiх) майдаrrчиках, у тому числi пiд тентЕ}ми, на верандах, за умови
дотриманшt вiдстанi не менш як 1,5 метра мiж мiсцями дJIя сидiння за
сусiднiми столами та розмiщеншI не бiльш як чотирьох KrrieHTiB за одним
столом (без ypaxyBaнHrl дiтей BiKoM до 14 poKiB);
- дLяльностl з надання послуг lз здlиснеЕням адресно1 доставки
зЕlý,lовленъ та замовлень на винос за умови, що суб'ект господарювання, яruiт
провадить таку дiяльнiсть, с оператором ринку харчовI,D( продуктiв
вiдповiдно до Закону УкраТни "Про ocHoBHi принципи та вимоги д0
безпечностi та якостi харчовI.D( продrктiв", та за умови забезпеченЕя
персонаIry засобами iндивiдуального з€lхисry (зокрема захист обличчя, очей,
рук) i використання вiдвiдувачами, KpiM часу прийманrrя iki, респiраторiв або
захисЕих масок, у тому числi виготовлеЕих самостiйно;
- дiяльностi закладiв, якi надЕlютъ посJIуги з розмiщення, в яких
проживають медичнi працiвники та особи в обсервацii, а також iншi особи
вiдповiдно до рiшення ,Щержавноi KoMicii з питанъ техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвиIIайних сиryацiй;
- дiялъностi музеiЪ, музеiЪ просто неба та iсторико-культурнID(
заповiдникiв вiдповiдно до подаш{я керiвника закJIаry культури та за
рiшенням власника (органу управлiння) без безпосереднього прийому
вiдвiдувачiв та за уN[ови забезпечення персонаIry респiраторами або
захисними маск€tми, у тому числi виготовленими carvlocTiйHo. За рiшенням
власника (органу управлiння) дозвоJIяеться прийом вiдвiдувачiв за умови
забезпечення персоЕагry засобами iндивiдуального з.lхисту (захист обличчя,
очей, рук) та використання вiдвiдувачами pecпipaTopiB без клапанiв видиху
або захисних масок, у тому числi виготовлених самостiйно;
:

-

роботи суб'ектiв господарюванЕя, пов'язаноi з виробництвом
аудiовiзу€tльних TBopiB, зоIФема здiйснення KiHo- та вiдеозйомки на
вiдкритому повiтрi, у транспортних засобах, житловID( будинках, спорудах,
примiщеннD( (у тому числi примiщеннях, призначених дJIя зйомки
аудiовiзу€tпьних TBopiB (сryдii, павiльйони), за уN{ови обмеження кiлькостi

осiб, якi здiйснюють KiHo- та вiдеозйомку в одному мiсцi, не бiльше 50 осiб,
обмеження достугry до мiсця зйомки (знiмального майданчика) cTopoHHix
осiб та використаншI персонапом, заlгrlеним до виробництва
аудiовiзуального твору, респiраторiв або з€lхиснLD( масок, у тому числi
виготовленID( самостiйно;
7) вiдвiдування установ i закладiв, що надають пагliативну допомоry,
соцiшtьного з€lхисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/
перебувають дiти, громадяни похилого Birqy, ветерани вiйни i працi, особи з
iнвалiднiстю, особи
стiйкими iнтелекryапьними або психiчними
порушеннjIми, установ i закладiв, що надаютъ соцiальнi послуги
сiм'яйособашr у скJIаднI,D( життевих обставинах, KpiM установ i закладiв, якi
надають посJryги екстрено (кризово);

iз

2.

,.Щозволяеться:

з 22 травня:
- проведення спортивнID( заходiв без глядачiво в яких беруть r{асть не
бiльше нiж 50 осiб. Спортивнi заходи, в якlD( беруть }цасть понад 50 осiб,
можуть проводитьсяза погодженням iз MiHicTepcTBoM охорони здоров'я за

результатами оцiнки епiдемiчних ризикiв;
- проведення релiгiйних заходiв за уN{ови перебування не бiльше однiеТ
особи на 10 кв. метрах площi будiвлi, де проводиться релiгiйний захiд;
- дiяльнiсть готелiв (KpiM функцiонування pecTopaнiB у готелях);
- реryлярнi та нереryлярнi пасажирськi перевезеннrI автомобiльним
транспортом у MicbKoMy, прrлrлiському, мiжмiському внутрiшньообласному та
мiжнародному споJI}ченнi за умови перевезення пасажирiв у межах кiлькостi
мiсць для сидiння, передбаченоТ технiчною характеристикою транспортного
засобу або визначеноТ в реестрацiйних докуNIентах на цей транспортний
засiб.
з 25 травня:
- проведення у художнiх (мистецьких) колективах репетицiй, тренувань
та iнших заходiв, якi не передбачають одночасного зiбрання великоТ кiлькостi
осiб (до 50 осiб), без глядачiв за уN{ови використання )ласниками засобiв
iндивiдуа.гlьного зar(исту, зокрема респiраторiв або зzlхисних масок, у тому
числi виготовленID( самостiйно.
З 1 червня:
- вiдвiдування закладiв дошкiльноТ освiти;
3. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiського
голови Тарабаку О.А.

голова koMicii
Секретар KoMiciT
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