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ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про зil(оди щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii
пов'язаноТ з попплренItям на територiТ HoBoкaxoBcbKoi мiськоi ради гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоТ короЕа BipycoM SARS-CoV-2.
2. Про карантин вюсiдного дня, що передбачений постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 11 листопада2020 року М 1100.
1.

Цо першому питанню

СЛУХАЛИ:

1. Про з€lходи щодо лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii
пов'язаноТ з поширенням на територiТ Новокаховсъкоi мiсъкоi ради гостроi
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, спричиненоi корона BipycoM SARS-CoV-2.
!оповidач : Тарабака О.А.

УХВАЛILIIИ:

1. На виконання постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня
2020 року Ns 641 (у реда*цii постанови Кабiнету MiHicTpiB УrqаiЪи вiд 11
листопада 2С20 року Ns 1100) на територiТ Новоко<овсъкоi об'еднаноi
територiальноi Iромади на перiод дii карантину заборошtеться:
- перебуванЕrI у громадських будинках i спорудах, Iромадсъкому
транспортi без вдягнути засобiв iндивiдуалъного захисту, зокрема
pecпipaTopiB або захисних масок, що закрив€lють Hic та рот, у тому числi
виготовлених самостiйно;
- перебування на вулицл( без докуrиентiво що посвiдчують особу,

життевих обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надаютъ соцiшrьнi послуги
екстрено (кризово).
На входi до передбачених цим ц.нктом закладiв, мiсцъ проведенЕя
заходу, де встановленi обмеженЕrI щодо максимальноi кiлъкостi осiб залежно
вiд площi, розмiщуеться iнформацiйнi матерiали iз зазначеннrIм можливоТ
максимапьноТ кiлькостi вiдвiдувачiв.
2. Нача.гlьникам Новокаlовського вiддilry полiцii ГУ нацiона.гrьноТ полiцii
Украihи в Херсонськiй областi Рогожину О.В., Новокаховського управлiння
Головного управлiння,Щержпродспоживслryжби в Херсонськiй областi
Собко С.М. директору КП <Мунiципапьна охоронa>) Нечеса М.М.
забезпечити систематичну дiяльнiсть СОYID-патрулiв у пiдпорядкованих
населенlD( гrуrrктiв, спрямувавши ix робоry на проведення перевiрок щодо
виконання протиепiдемiчних заходiв, затвердженlD( постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня 2020 року }lЪ 641 (зi змiнами).
З. Начальнику вiддiлу освiти Новокаховськоi MicbKoT ради
Микитенко Л.М.:
3.1. Забезпечити щоденний монiторинг захворюваностi 1"rHiB та
персонаIry закладiв освiти ycix piBHi з метою вжиття заходiв, передбачених
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11 листопада2020 року М 1 100
Tep*tiH - посmiйно на перiоd

карOнmuну
3.2. Провести робоry з батькiвськими комiтеташrи стосовно того, що у
разi якщо один iз членiв сiмi захворiв на гостру респiраторЕу хворобу або
здав тест на COYID-19, дiти повиннi залишатися вдома.
невidклаdно.
4. . Контроль за виконанням гryнкry 3 покJIасти на заступника мiського
голови Сироватка В.М.
5. Контролъ за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiсъкого
голови Тарабака О.А.
a

По другому питапню

СЛУХАЛИ:

1. Про карантин вихiдного днrt, що передбачений постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 11 листопада2020 року Ns 1100.
!оповidач : Баранiченко 0.I.

УХВАJIИJIИ:

1. На виконанЕя постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 липня
2020 року Ns б41 (у реда*цii постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11
листопада 2020 року Nч 1100) на територii Новокаховськоi об'еднаноТ

територiальноI громади додатково до обмежень, передбачених ггунктом 1
питання 1 цього протокоJry, в перiод з 00 годин 00 хвилин суботи до 00
годин 00 хвилин понедiлка починаючи з 14 листопада до 30 листопада
202а року забороняеться :
прийманнrt вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi проводять
дiялънiсть у сферi громадського харчування фесторанiв, кафе, барiв тощо),
KpiM дiяльностi з наданнrI послуг цромадського харчування iз здiйсненням
адресноi доставки замовлень та зЕlt\dовленъ на винос;

-

пiдтверджують |ромадянство чи ii спецiатlьний статус, без посвiдчення про
взяття на облiк бездомноi особи, довiдки про зверненнrt за захистом в
Украiнi;
самовiльно залишати мiсця самоiзоляцiТ, обсервацii;
проведення масових (культурних, у тому числi концертiв,
спортивних, соцiа-пьних, релiгiйних, рекJIамних та iнших) заходiв за участю
бiльш як 20 осiб (у разi проведення заходiв з кiлькiстю rlасникiв до 20 осiб
органiзатор забезпечуе дотримання мiж )цасниками фiзичноТ дистанцii не

-

менше

нiж 1,5

метра), KpiM проведення офiцiйних

спортивнI.u(

заходiв,вкJIючених до единого календарного плану фiзкультурно-оздоровчlD(
та спортивнlD( заходiв УкраТни, та матчiв командних iгрових видiв спорry
професiйншt спортивних шrубiв без глядачiв за умови дотриманшI
}п{асниками таких заходiв вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних заходiв
та здiйснення обов'язкового щоденного контроJIю за станом здоров'я
учасникiв;
- дiяльнiсть KiHoTeaTpiB та TeaTpiB з наповненiстю кiнозалiв або залiв
понад 50 вiдсоткiв мiсць, у кожному oIФeMoMy кiноза-шi або залi;
дiяльнiсть музеiв, якi не забезпечують можливiсть обмежити

-

кiлъкiсть вiдвiдувачiв

у

залi

з

розрахунку

1

особа на 20 кв.

MeTpiB

примiщення;
здiйснення реryJIярних та нереryлярн}ж перевезень пасажирiв

-

автомобiльним транспортом, зокрема перевезень пасажирiв

на

MicbKr,uc

автобусних маршрутах у режимi маршрутного TaKci, у MicbKoMy,
примiському, мiжмiському, внугрilшrьо обласному та мiжобласному
споrцrченнi, в кiлькостi бiльшiй, нiж кiлькiсть мiсць для сидiння, що

передбачена технiчною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реестрацiЙних доIýrментах на цеЙ транспортниЙ засiб. Перевiзник несе
вiдповiдапьнiсть за забезпеченнrI водiiЪ засобами iндивiдуального захисту,
зоIФема респiраторами або захисними масками, та здiйснюе контроль за
використанням засобiв iндивiдушlьного захисту, зокрема респiраторiв або
захисЕих масок пасажирами пiд час перевезенIuI, у тому числi виготовлеЕIФ(
самостiйно;
- проведеннJI дискотек, робота розважа.лъних закладiв (нiчних шryбiв),
дiяльнiсть закгlадiв цромадського харчуванЕя (pecTopaHiB, кафе, барiв,
закусочнlоq iдалень, кафетерiiв, буфетiв тощо), з органiзацii дозвiлля;
робоry пiсля 22-iтадо 7-i години суб'ектiв господарювання з
надання послуг |ромадського харчуваннrI (pecTopaHiB, кафе, барiв,
закусочних, iдаrrень, кафетерiiЪ, буфетiв тощо), KpiM дiяльностi з надання
послуг цромадського харчування iз здiйсненням адресноi доставки замовлень
та замовлень на винос;
- розмiщеннrl вiдвiдувачiв у закладах громадського харчування на
вiдстанi меншiй нiж 2 метри мiж мiсцями дJIя сидiнrrя за сусiднiми столиками
та бiльш як чотири особи за одним столиком (без ypaxyBaнHrt дiтей BiKoM до
18 poKiB), за умови, що вiдвiдувачi заходять до закJIаду i пересув€lютъся по
ньому з вдягненими засобами iндивiдуального захисту органiв дихання, що
прикривають Hic i рот (KpiM часу сидiнrrя за столом для приймання iжi таlабо
напоiв);

-

-

у яких:

дiяльнiсть суб'ектiв господарювання, якi обсlryговують вiдвiдувачiв,

не нанесено маркування для перебування в черзi з дотриманIutм
дистанцii мiж клiентами не менш як 1,5 MeTpiB;
не забезпечено працiвникiв засобами iндивiдуального захисry
органiв диханнrI ( захиснi маски або респiратори) та не здiйснюеться
належнрй контроль за ik використ€lнЕям;
не забезпечуеться централiзований збiр використаних засобiв
iндивiдуального захисту в oKpeMi контейнери (урни);
- дiяльнiсть закладiв, що надають посJý/ги з розмiщення (KpiM готелiв,
установ та закJIадiв, якi надають соцiшlьнi пос.ггуги, реабiлiтацiйнi установи
для осiб з iнвалiднiстю та дiтей з iнватliднiспо, а також санаторно- KypopTHLD(
закладiв та стацiонарних вiддiлень первинного та скJIадного протезуванIuI
протезно-ортопедичних пiдприемств, що належать до сфери управлiння
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики; ;
- вiдвiдування закшадiв освiти здобувачами освiти црупами кiлькiстю
бiльш як 20 осiб, KpiM закладiв дошкiльноi загальноТ середньоi, позашкiльноТ
та спецiалiзованоi мистецькоi освiти;
- вiдвiдуваннrt закладiв дошкiльноi, загшtьноi, середньоi
позапткiльноi, спортивноi та спецiагliзованоi мистецъкот освiти у разi, коли на
самоiзоляцii через контакт iз пацiентом з пiдтвердженим випадком COYID-19
перебувае бiльш як 50 вiдсоткiв здобувачiв освiти та персонапу закгlадiв
освiти;
- проведення закJIадами охорони здоров'я планових заходiв з
госпiталiзацii, KpiM:
надання медичноi допомоги внаслiдок ускJIадненого перебiry
вагiтностi та пологiв;
надання медичноi допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,
новонародженим;
надашш медичноi допомоги
спецiалiзованих вiддiленнлс
'закгrадiв охорони здоров'я пацiентам
онкологiчними
захворюванЕями;
надання пагriативноi медичноi допомоги у стацiонарних умовах;
наданЕя плановоi медичноi допомоги закJIадам охорони здоров'я
регiоншlъного рiвrrя, що надають високоспецiа.гliзоваЕу допомоry, за
уI![ови дотриманшt вiдповiдних санiтарнш< та протиепiдемiчншr
заходiв;

у

з

проведення iншшrх невiдкладних i термiнових заходiв з
госпiталiзацii, якщо внаслiдок ix перенесенIuI (вiдтермiнування) icнye

значний ризик дJIя життя або здоров'я людей;
спортивнlD( залiв, фiтнес-центрiв, KpiM спортивних за.гliв,

- дiяльнiсть

якi не

забезпечуютъ можливiсть обмежити кiлькiсть
вiдвiдувачiв у залi iз розрах5пrку 1 особана20 кв. MeTpiB примiщеннrl;
фiтнес-центрiв,

-

вiдвiдування стороннiми особами установ i закгlадiв соцiаrrьного
захисту, в яких тимчасово або постiйно проживають/перебувають цромадяни
похилого BiKy, ветерани вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз стiйlотми
iнтелекryальними або психiчними порушеннями, установ закладiв, що
надають соцiальнi пос.гryги сiм'ям/особам, якi перебувають
скJIадних

i

у

-

приfIIчIання вiдвiдувачiв у торговельно-розважальних центрах;
приймання вiдвiдувачiв в iншшr закJIадах розважzrльноi дiялъностi;

приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi проводять
дiяльнiсть у сферi торговельного i побугового обслryговування населення,
KpiM:

торгiвлi продуктами харчуванЕя на торговельних площ€lх, не
менше 60 вiдсоткiв яких призначено дJuI торгiвлi продуктами харчування,
пальним, лiкарськими засобаrrли та виробами медичного призначенIuI,
ветеринарними препаратами, кормами;
провадження дiялъностi з надання фiнансовlD( послуг, дiяльностi
фiнансових установ i дiялъностi з iнкасацii та перевезення вztJIютних
цiнностей, дiяльностi операторiв поштового зв'язку, а також медичноi
практики, ветеринарноi практики, дiялъностi автозаправочнlD( комплексiв
(без зон харчування), дiяльностi з технiчного обсrгуговуванIuI та ремонту
транспортних засобiв;
торговельноi дiяльностi iз здiйсненням адресноi доставки замовлень;
- дiялънiсть закгlадiв культури i проведенЕя культурних масових
заходiв, KpiM роботи суб'ектi господарювання, пов'язаноi з виробництвом
аудiовiзу€tпьних TBopiB, зокрема здiйсненrrя KiHo- та вiдiозйомки, за р[ови
обмеження достуrту до мiсця зйомки (знiмального майданчика) cTopoHHix
осiб та використання персонЕ}JIом (KpiM aKTopiB пiд час знiмального процесу),
зашученим до виробництва аудiовiзуалъного твору, респiраторiв або захисних
масок, у тому числi виготовлених саrrдостiйно. ,Щiяльнiсть суб'сктiв
господарюванЕя , пов'язана з виробництвом аудiовiзу€tпьних TBopiB , не е
масовим заходом;
приfuлання вiдвiдувачiв спортивних залiв, фiтнiс-центрiв, басейнiв.
2. Начальникам Новокаховського вiцilry полiцii ГУ нацiонаrrьноi полiцii
Украiни в Херсонсъкiй областi Рогожину О.В., Новокаховського улравлiння
Головного управлiння .Щержпродспоживслryжби в Херсонсъкiй областi
Собко G.M., директору I(rI кМунiципалъна oxopoнa>) Нечеса М.М.
забезпечити систематичну дiялънiсть СОYID-патрулiв у пiдпорядкованих
населених гryнктiв, спряiчIувавши ix робоry на проведеннrI перевiрок щодо
виконання протиепiдемiчних заходiв, затвердженlD( пост€lновою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 22 лътпня 2020 року ЛЬ 641 ( у редакцiТ постанови
Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11 листогrада 2020 року М 1100) стосовно
карантиIIу вихiдного дня
3. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на заступника мiсъкого
голови Тарабака О.А

-
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