ПРОТОКОЛ № 5
зас1дання пост1йноУ м1Ськог ком1с11' з питань
техногенно-еколог1чно1 безпеки та надзвичайних ситуац1й
в1д «_18 » березня 2020 року

котя

м. Костянтишвка

ГОЛОВУ В АВ: мюький голова Давидов С. Д.
БУЛИ ПРИСУТНГ. члени ком1си (за окремим списком).
ПИТАНИЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:
I.

Про орган1зац1ю заход1в 1з запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуац1У
рег1онального р1вня внасл1док можливого поширення у м. Костянтин1вка
гостроУ респ1раторноУ хвороби, спричиненоУ коронав1русом 2019-пСоУ.

СЛУХ АЛ И:
1. Про орган1зац1ю заход1в 1з запоб1гання виникненню надзвичайноУ ситуац1У
регюнального р1вня внаслщок можливого поширення у м. Костянтин1вка гостроУ
респ1раторноУ хвороби, спричиненоУ коронав1русом 2019-пСоУ (Василенко В.В., Вел1чко
СЛ., Власенко Г.В.)
Протоколом постшноУ ком1с1У з питань техногенно-еколог1чноУ безпеки та
надзвичайних ситуаций вш 16.03.2020 № 4 визнано, що на територ1У м. Костянтин1Вки
1снуе потенц1Йна загроза виникнення надзвичайноУ ситуац1У природного характеру
(В1ДП0В1ДН0 до Класиф1катору надзвичайних ситуаций, затвердженого та введеного в д1ю
наказом Держспоживстандарту УкраУни вщ 11.10.2010 № 457, вщноситься до категор1У
«Надзвичайна ситуац1я природного характеру» код 20711 «Надзвичайна ситуац1я,
пов'язана з екзотичним та особливо небезпечними захворюваннями людей (окрем!
випадки)», яка може набути репонального р1вня (в1дповщно до пункт1в 4 та 9 Порядку
класиф1кац1У надзвичайних ситуац1й за Ух рхвнями, затвердженого постановою Каб1нету
М1Н1Стр1в УкраУни в1д 24.03.2004 № 368).
За результатами доповщ! 1 урахуванням обговорення К0М1С1Я ВИР1ШИЛА:
1. 3 метою недопущения надзвичайноУ ситуац1У внести зм1ни та доповнення до
попередн1х р1шень Ком1с1У:
1.1. Рекомендувати кер1вникам бюджетних установ, як1 утримуються за рахунок кошт1в
м1ського бюджету, та кер1вникам комунальних пщприемств зд1йснити заходи щодо
1ндившуального захисту пращвник1в в1д пандем1У коронав1русу, а саме придбати:
• маски медичн! та марлев!;
• дез1нф1куюч1 засоби для рук;
• перчатки нестерильн! та стерильн!;
• дез1нф1куюч1 засоби для поверхонь та подлоги;
лампи/пристроУ для знезараження прим1щень;
•«^^12^^ "^^^-^'^^"'^^^'''"^ термометри.
Ьатки, пов'язаш 1з закуп!влею засоб!в !ндив!дуального захисту, прободити за
сз:^^ 1^ «л!^^9^[^^1:эшт1в, передбачених у м1ському бюджет! на 2020 р!к на утримання установи або
ошт1в п!дприемства/установи.
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1.2. Внести зм1ни до протоколу № 4 вщ 16.03.2020 засщання постшно'1' М1(ь(
питань техногенно-еколопчно! безпеки та надзвичайних ситуац1й виклавши 'др^ппГаб'зд.ц,.!
пункту 3 в наступн1й редакцп:
«суб'ект1в господарювання ус1х форм власност! у сфер! торг!вл! непродовольчими
товарами та побутового обслуговування населения (перукарн!, салони краен,
ювел!рн! майстерн!, майстерн! взуття, ателье тощо), торг1вельно-розважальних
центр!в, !нших закладхв розважально! д1яльност!, к1нотеатр!в, спортивних заклад!в
ус!х форм власност!, окр!м:
он-лайн замовлень;
суб'ект!в, що зд!йснюють торпвлю продуктами харчування, засобами г!пени,
засобами зв'язку, продуктами харчування для тварин та виробами медичного
призначення».
1.3. Суб'ектам господарювання, що зд!йснюють роздр!бну торг1влю продуктами
харчування, пальним, засобами г1г1ени, л!карськими засобами та виробами медичного
призначення, провадження банк!всько1 та страховоУ д!яльност! з надання послуг
зд!йснювати за умови забезпечення в!дпов!дного персоналу засобами !ндив!дуального
захисту. П!дприемствам сфери торг!вл!, яким дозволена робота п!д час карантину,
обмежити доступ покупц!в/в!дв!дувач!в у торг!вельн!/операц1Йн! зали (в!дпов!дальн! за
орган!зац1ю - адм!н!страц!я заклад!в).
1.4. Заборонити надання плановоТ стоматолопчноУ допомоги у вс!х стоматолог!чних
закладах ус!х форм власност! та забезпечити надання нев!дкладно1 медичноУ допомоги.
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1.5. Установити, що на пер!од встановлення карантину або обмежувальних заход1в,
пов'язаних !з поширенням коронав!русно1' хвороби (С0УГО-19) власниками п!дприемств,
установ, орган!зац!й або уповноваженим органом може зм!нюватись режим роботи
орган!в, заклад!в, п!дприемств, установ, орган!зац!й, зокрема, щодо прийому та
обслуговування ф!зичних та юридичних ос!б. 1нформац!я про так! зм!ни повинна
доводитися до в!дома населения з використанням веб-сайт!в та !нших комун!кац!йних
засоб!в.
1.6. В!дд!лам, управл!нням, службам Костянтин!всько1 м!сько1 ради, кер!вникам
п!дприемств, установ та орган!зац!й, незалежно в!д форм власност! та п!дпорядкування,
розм!щених на територ!Т м!ста:
• скасувати або максимально перевести в режим телефонних або в!деоконференц!й
ус! нарадч! заходи та зас!дання колег!альних ! дорадчих орган!в (зокрема
громадських слухань ! обговорень), за винятком виключних випадк!в;
• скасувати до особливого розпорядження проведения особистих прийом!в
громадян;
• запровадити щоденний температурний скрин!нг пращвниюв, негайно в!дправляти
до дому на само!золяц!ю ус!х прац!вник!в, як! мають ознаки гострих респ!раторних
захворювань;
• забезпечити проведения дез!нфекц!йних заход!в (волог! прибирания з
використанням дез!нф!куючих засоб!в у прим!щеннях), дотримання нормативних
показник!в температури пов!тря та передбачити режим пров!трювання прим!щень;
забезпечити дотримання дистанц!!' прац!вниками, як! мають найб!льший контакт !з
в!дв!дувачами. на в!дстань як м!н!мум 1 метра, або встановити захисн! екрани для
;ахисту прац!вник!в;
[абезпечити необх!дн! умови для дотримання прац!вниками правил особистоУ
•!г!ени (рукомийники, мило, одноразов! рущники, серветки, тощо).
перевести зд!йснювану персоналом роботу на в!ддалений доступ !з
пь^+^?|912®^^"н;[м електронних комун!кац!йних технолог!й;
запщшддш! режим проф!лактичного спостереження за особами !з числа
персоналок! в!дв!дували кра'ши !нфекц!йного ризику.

1.7. Мюькому ф1Н9нсовому управл1нню (Кукл1<5) передбачити видшення кошт1в, зпдно
«Пррграми забезпечення м1н1мально достатнього рхвня безпеки населения 1 територи м1ста
Костянтин1вки вщ надзвичайних ситуацхй техногенного та природного характеру на 20182020 роки» на поповнення м1ського матерхального резерву на попередження 1 лхквщацио
надзвичайних ситуац1й, а саме закупЬлю Дезхнфекцшних засоб1в та засоб1в
1ндивщуального захисту.
1.8. В1дцшу 3 питань надзвичайних ситуацхй (Московкша) подати звернення до
виконавчого ком1тету Костянтин1вськоГ мхськоГ ради з в1Дпов1дними розрахунками та
обгрунтуваннями щодо вир1шення в установленому порядку питания збшьшення
фшансування на поповнення М1ського материального резерву на попередження 1
Л1квщац1ю надзвичайних ситуацш, а саме.'закунгвлю дезшфекцшних засобхв та засобхв
шдивхдуального захисту.
1.9. Взяти до вхдома, що вщповщно до статт! 325 Кримшального кодексу УкраТни про
порушення сан1тарних правил 1 норм щодо запоб1гання 1нфекцшним захворюванням та
масовим отруенням, передбачено, що за порушення правил та норм, встановлених з метою
запобиання етдем1чним та шшим шфекцшним захворюванням, а також масовим
нешфекц1Йним захворюванням (отруенням) 1 боротьби з ними, якщо так! дн спричинили
або завщомо могли спричинити поширення цих захворювань, караеться штрафом до ста
неоподатковуваНих М1шмум1в доход1в громадян або арештом на строк до шести м1сяц1в,
або обмеженням вол1 на строк до трьох рокхв. Т! сам! дхяння, якщо вони спричинили
загибель людей чи 1нш1 тяжк! наслщки, - караються позбавленням волх на строк вщ п'яти
до восьми рок1в.
1.10. Взяти до вщома, що вщповщно до стагп 11 Закону Украши «Про захист населения
В1Д шфекцшних хвороб», орган1зац1я та проведения профхлактичних 1 протиепщем1чних
заход1в, зокрема щодо сан1тарно1 охорони територи Украши, обмежувальних заход1в
стосовно хворих на 1нфекц1йн1 хвороби та бактер1оносив, виробничого контролю, у тому
числ! дабораторних дослщя^ень 1 випробувань ^ при виробництв!, збер1ганн1,
транспортуванн! та реал1заци харчових продуктхв 1 продовольчо! сировини та шшо1
продукци, при виконанн! роб1т 1 наданн! послуг, а також органхзацхя та проведения
медичних 0ГЛЯД1В 1 обстежень, проф1лактичних щеплень, г1пешчного виховання та
навчання громадян, 1нших заход1в, передбачених сан1тарно-г1пен1чними та сан1тарнопротиепщем1чними правилами 1 нормами, у межах встановлених законом повноважень
покладаються на органи виконавчоУ влади, ортани мюцевого самоврядування, органи
державно! саи1тарно-епщем1олопчно1 служби, заклади охорони здоров'я, пщприемства,
установи та орган1заци незалежно вщ форм власност!, а також на громадян.
2. Контроль за виконанням цього рхшення залишаю за собою.
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