
копlя

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА,РОЗГЛЯД:

l. Щодо послабленвя на територii Micтa костянтинiвки протиепiд€мiчних заходiв,'' ;;;*;;;r- з метою запобiiання поширенню гостроi респiраторноi хвороби

covID-l 9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-cov-2

СЛУХАЛИ:

l.JЦодо послаблення на т€риторii Micтa Костянтинiвки протиепИемiчних заходiв!

встаноВленихзметоюздпобiганняпоширеняюгостроiреспфаторноiхВороб
ёЪ;;Ь-;;;';;р;"";е"оi *opo"aBi|Jco, SAI{S-CoV-2 (Вiсилеяко В,В" Велiчко С,Л,,

Iльченко о,М.)

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiл 20,05,2020 Nэ 392 кПро встаяовлення

,t ме,lою }апобiганн" no,iJ"p"n*. Ha ,lepи,lopii укра,iни гострот респiраrорноi

lifi;;ЪЬV iЁ-i;.'l"p"""""""r коiояu"iр5сом SARS-C.V,?, la erani'. лослабленуя

ппотиепiдемiчвих за,ходiв, подовжев; дiю-карантину, запровадженого в yкpaiвi через

*bpo"uuipy"n1 хвороб) covlD-lq. dо 22 червня 2020 року,

За iнформачiсю департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii вiд 25 травttя

2020 р;;у N;Ъi 

'iiBl'olztj-zO 

* Доп"ч*iй областi за результатами мияулого тижня, з l8

по 24 травня 2020 року склалас:

показник iнцядевтнiсть (заг&пьна кiлькiсть нових випадкiв COVID-19 за ocтaнHi

"i" 
oniu rru iOO ,""."оловiк) - l7 пiдтверджених випадкiв - показяriк 0,9;

ilоказникзаваптажеяiстьлiжокузакладахохороtlиздоров'я_всьоголiжок563,
завантажеяо 22 - показпик 3r9;

показник охоплеЕ я тесryвдвням - за тиждень обстежено l782 особп, показяик

складас lЗ,42 на l00 тиq.населення,

Bid<_26_> tправня 2020 року

ГОЛОВУВАВl мiський голова С,Д, Давидов

м. Коспянtпuнiвка

БУЛи ПРисУТнIt члеви KoMicii (за окремим списком),

за
нету ;;'Н#ЫЁi; ;;й; Vй"; гостроi респiраторноi *:ry9:_9*}з_i];

результатами доповiдей, з ур_ахулв".l,:YлоТ*р:i:]:i:.i..Y::::::",:Тii::"":
йi;й;;;й,; "iд 

z6,oЗ.zoio лп З92 (Про встановле:1".:1l1т:рл,t#ff:r

'i"-;;;;;;Йу""" 
ЪДКЬ-Соv_u, та етапiв """"1!,:.::jл_:rз?",:::"1:

i; ;#""*..й Ъ;;;чч л::хiт, ", 
питань техногенно_екологiчноi безпеки та

х ситуачiй вiд 25,05.2020 М l9

нАлом

- ПРоТокоЛ N, l0
3асiдання постiйноi MicbKoT KoMicii з питань

техногеняо-еко-rогiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй

]tlп oi
с прп
-]it\o-

?оЦаj



опlя
комIсlя ВиРIшиЛА;

!. Забезпечити цеухильне в!tконавня вимог, визнаqених постаяовою Кабiнету
' ЙЬЙJ У-р"ii,и вiд 20,05,2020 Ns 392 <Про встановленвя карантияу з метою

залобiганпя лоширенню Й-,"р",орii Vкрацi 1oglnli респiраторноi хвороби

_ CovID-l9, спричинено'i пороЙuiру,о, ýдкs-соv-2, та етапiв послаблення

про,i иепi_lемiчних заходiв",

2. З 26.О5-2О2О вiдяовити роботу у звичному режимi Фомалс_ького транспорту, З

метою недопуценяя п"р,"ч",чл"пп" "i"oKoio,puncnopry 
з-ишити обмеження

;;';;;;;;;;Й,-* з Ё:00 до 9:00 та з l5:00 до 18:00, Перевезевttя пасажирlв

здiйснюват, u ""*u* 
*,ni,o",i мiсцъ для сидillня та.п,р,и обов'язковому

J-"p""r"",r pec"ipaTopiB або захиснriх масок, Автоперевiзникам,з:9:j,j:::::

безумовне дотриманвя вимог, визначеltих у (Тимчасовйх реl(омендацlях цодо

орt,анiзацii flротиепlдемlчних змодiв при надавЕi послуr з перевезення

пасажирiв на перiод nupu"",y у 'u'""ny ' 
no"p",n"" KopoHaBipycHoi хвороби

(covlD-l9)), затвердхених по",апочоlo-Гопоuпого державяого санiтарного лiкаря

Украiни вiд 21.05,2020 N9 23,

3, MicbKoMy управлiяню освiти м, Костянтuнiвки (Барабаш О,В,):

, забезпечити вiдкриття з 0],06,2020 закладiв дошкiльноi освiти, гIровести

комiсiйнi перевiрки 
--'",uny 

,o,ou"o",i закладiв дошкiльноi ,::"Ч:л _:
урахуванням вимог, визначених у (Тимчасових рекомсндацlях щодо

органiзацii npo,"enй""i*n"* заходiв у закладах дошкiльноi освiти на

перiод караятину i' .",".ny з поширенням -lТ::]|l::"]_..}:л"J:лб":
(cbvtp-rs),, .u,u"pl*"n"* постановою Головного д9ржавного ""i*|_T-lx
iiKup" v*puinn uiл zi.05.2020 Np 25. Акти перевiрок яадати Ва p*-]o']::I:l
KoMicii ФЬ та НС до 29,05,2020, Прийманяя дiтей до закладу дошкlльноl

освiти здiйспювати i,pn rru"uno"i довiдки про огляд дптини лiкарем

первuяноi медпчноi допомог ;

забезпечити iроu"д"пп" пiдготовчиi проп-rепiдемiчних захо,аiв при

"рЪ""о"""i 
зо"нiшнього нсз,шежного оцiнюваЕltя, визЕачевих у

('l'имчасових р"*оЙrrочlti"* цодо органiзацij протиепiлемiчних заходiв

npn npou"o"nni зовttiшнього везале)кного оцiнювання, сдиного вступltого

i"'n",y ,u ,л"по'о 4ахового вступного випробування_в перiод карантину у

зв'язку з поширецням KopoHaBipycHo'i хвороби tCOVJD-l9}, затверджевих

постановою r -*""." й""""lЬ ca"iTapHb.o лiкаря Украlни вiд 21.05.2020

N! 24:

забезпечити монiторинг сlану вiдкриття закпадЬ доrпкiльноi освiти,

дотриманвя p"nn"y про'""пiо,мiчних заходiв, Про хiд мовiторингу

шотйхяево ,",'r";"" 
";;;;; 

i,piu""no." робiт з лiквiлачii наслiлкiв

надзвичаЙноi си1 уацii,

4. MicbKoMy фiнЪсовому управлiнtlю КостянтинiвськоТ._мiськоi ради (Куклiс)

передбачити ч,дiл"пп" *o,iiu na придбаяня для закладiв освiти дезiнфiк}точих

та миючих засобiв, засобiв iндивiдумьного захисту тощо,

5. Дозволити з 26,05,2020 роботу готельних ?1]1.]:..:,: 
.г:::j::'' 

*T.r.lxx;;
6;#i;;;";";; 

";"";;;;i" ; готелях), Керiвникам.- 
:":"::.:"":::1,:::н:

;;i#й;';;;;;;йi"n"*'."'ooi" "ry р"9:]: :"lжi,ilj:l,:,.:i:.:;::J"I

";"'i:#;;;#;;o;;i""io 
J"'"i,"p"-" 

"i*аря 
укра-rни вiл 21,05.2020 Л9 22.
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З 26.05.202О вiдкрити спортивЕi ма;даЕчикй зi штучвим гlокритrям на територi-r

MicTa. flозволити провсденЕя спортrtвних заходiв до 50 осiб та без глядачiв,

Дозволити з 30.05.2020 вiдкриття об'скгiв дозвiлля в Micbкoмy парку культури

ТчИпоr"ппу (uyn. Дбрамо*i, 281 з дотрliманням протиепiдемiчних вимог,

дозволити проведення релiliйних заходiв за умови перебування не бiльше

одяiст особи на l0 кв, метрах плоuri будiвлi, де проводиться релIгlйнии захrд,

Голова
мlськии

9. КНП <Багатопрофiльна лiкарня iнтенсивноtо лiкування Костянтинiвськоi

MicbKoi ради> iРуден*о) з 26.05,2020 дозволити планову госпlтаJllзацlю до

"aд""п"* 
au-чдi", у тому числi вltзначених для госпiталiзацii пацiснтiв з

nioru"po*"n"" випадком COVlD-l9, в,яких наповненiсть лiжок становить менш

"Jjо-iй"*ъ, у вiдповiдностi до Стандартiв медичноТ допомоги <KopoHaBipycHa

хвороба covlD-l9)) з додержанням перелiку та послiдовностi застосування TecTlB

до осiб, якi потребуоть плановоi госпiтмiзацij т'або операцii, затверд,<еltих

наказом MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 20,03,2020 ]'I9 l227,

10.центру надання адмiнiстративttих послуг (мiроlцничевко) забезпечити

оформлення та видачу паспортlв громадянипа Украiни, закордонвих паспортiв

та iнших адмiнiстрат"uп"* no"nya, Ъu,пчqених у додатку до постаяови КМУ вiд

il.озlоzо М 2l l (в релакчii no".гunou" КМУ вiд 02,04,2020 Ne 255) (Перелiк

адмiнiстративних послуг, якi налаються через центри наданяя адм_lнlстративних

послуг у перiол .lii карантину)), ]а поперсдtriм записом з 01,06,2020,

ll.Мобiльним робочим групам у складi працiвникiв полiчii, прокуратури, ,ЩПС,

"apy*rypn"* 
пiдроздiлiв Micbkoi ради забезпечити монiторинг викоЕання

рiшення KoMicii.

l2. Костянтицiвському вiддiленню полiцii Бахм}тського вiддiлу полiцii Гу'- 
Н"цi"r-*"i полiuii у ,Щонечькiй областi (Козiнчева) забезпечити здiйспення

п-"fr"Цо* *rо"оОiпьних перевiзникiв та транспортltих засобiв, якi здiйсвюють
' п"р"u"Ъ""п" .rч"ажиРiв, щоло лотримаяня санiтарвих та протиепIдецlчних норм

на час дii карантиву.

13. Ковтроль за виконавням рiшення залишаю за собою-

*/r'
ш

С,.Щ.,Щавилов

Л.О. €встратова

ригпмом


