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ГОЛОВУВАВ: мiський голова С.Д, Давидов

.u, Косmянtпuttiвка

БУЛИ ПРИСУТНI: члени KoMicii (за окремим списком).

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД:

l, Щодо послабленяя на територii Micтa Костянтиtliвки протиепiдем iчн их заходiв,

встановлених з метою запобiгання пошпренню гостроi респiраторвоi хвороби

COVID- l 9, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-CoV-2

СлУхАЛи:

l. Щодо послаблення на територii Micтa Костяптивiвки протпепИемiчнях заходiв,

встановлених з метою запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби

covlD-l9, спричивеноi KopoнaBipycoм SARs-cov-2 (Василенко В,В., Барабаш О.В.,
Велiчко С.Л., lльченко О,М.)

Заступник мiського голови Васи,rенко В.В. проiнформував присутнiх, що перехiл

областей до другого етапу карантину, що передбача€ послаблевня карантинних обмежень_

можливий за умови Вiдповiдяостi епiдсиТуацii в областi визначеним критерiям, Цi критерii

вiдображають контроль за передававням Biplc1, piBeHb спроможностi лiкувмьноi Mepeжi,

закладiв епiдемiологiчного профiлю та системи охорони здоров'я в цiлом} лротидiяти

поширеявю гостроi респiраторrtоi хвороби CoVlD-l9, спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-
CoV-2 i, вiдповiдно, дalють змогу контропюsати епiдемiчнч ситуацiю на досягн}тому на

поточну дату piBHi. За даними МОз станом HaQ9 травня 2020 року в Донецькiй областi

зазначенi показники складають:

показник iнцидентнiсть (загапьна кiлькiсть нових випадкiв CovID-l9 за ocтaнHi

ciM днiв на l00 тис.чоловiк) - 1,05;

показник заваптажеяiсть лiжок у закладах охорони здоров'я -1,9З;

показЕик охопленвя тесryванням - 8,4l на 100 тпс. населеЕня.

невiдповiднiсть iретього показника (охоплсння тестуванням) визначеним

критерiям не дозволяс переходити до насiупного етапу пом'якшува,rьних заходiв,

Начапьник мiського управ-пiння освiти м. Костянтлнiвки Барабаш О.В, доповiла,
Еа виконання протокольного рiшення Nlicbкoi KoMiciT з питаяь тЕБ та нс вiд

0 Ne l0 проведенi комiсiйнi перевiрки cтarly готовностi дошкiльних закладiв

прийому дiтей у перiод карантинних обмежень у зв'язку з поширенням
pycHoi хворобИ CoVID-l9, У xo:ri перевiроК встановлено, u{о ]аклади доUlкiльноi
ia даний час не готовi до прийому дiтей: вiдсутнi безконтактнi медичнi

iкуючи засоби, лостатня кiлькiсть паперовйх рушникiв тошо. На даний
замовленi. однак HaBiTb за спрошеною тендерною процедурою у
iH (до 01,06.2020) отрймати ix було нсможливо. Костянтияiвською
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районt{оlо фiлiсю ДУ <Довецький обласний лабораторЕий центр МОЗ Украiни> були
взятй проби води в дошкiльних заклад;ц, На даний час проводяться лабораторнi

дослiлження взятих зразкiв,

[lачальник Костяятинiвського районного управлiння Держпродспоживслужбп в

,Щонечькiй обпастi Iльченко О,М. зауважив Lцодо необхiдностi проведення персон,tлу

дошкiльних закладiв обов'язкового медичного огпяду вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa

охорони здоров'я Украiнп вiд 2З лuпня 2002 року М 280 (Щодо органiзачil проведення

обов'язкових профiлмтичних медичних оглядiв працiвникiв окремих професiй,

виробництв i органiзаuiй, лiяльнiсть яких пов'язана з обслуговуванням паселення i може

призвести до поциреяня iнфекчiЙних хвороб)), заресстрованого в MiяicтepcTBi юстицii
УкраiЪи 08 серпвя 2002 року за Nа 639/6927.

За результатами доповiдей, з урахуванням обговорення -

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:

2.

l, Вiдстрочити вiдкриття закладiв дошкiльноi освiти до усунення ycix виявлених

невiдповiдностей CaHiTapHoMy регламент1 лпя дошкiльних навчilльних ]акладiв.

MicbKoMy управлiнню освiти м, Костянтинiвки (Барабаш О.В,) забезпечити:

. придбанн' для закладiв дошкiльноi освiти дезiнфiкуючих та миючих
засобiв, засобiв iндивiдуа,rьного захисту тошо.

. лроведення обов я]ковоlо медичноlо оlляд) персонму дошкiльних закладiв
вiдповiдно до Еаказу MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 2З липня
2002 року }ф 280 (Щодо органiзачii проведення обов'язкових
профiлактичпих медичних оглядiв працiвникiв окремик професiй,
виробни(тв i органiзачiй, дiяльнiсть яких пов'язапа з обслуговуванЕям
Еаселення i може призвести до поширення iпфекцiЙних хвороб>,

заресстроваяоIо в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЕи 08 серпня 2002 року за JlЪ

бЗ9l6921;

. проведення комiсiйного обстеженвя з з&,1учеЕням представникiв
Костянтинiвського районного управ"пiння Держпродспоживслужби в

Донецькiй областi та КостянтинЬськоi районноi фiлii ДУ кДонецький
обласний лабораторний центр МОЗ Украiни> стану готовностi дошкiльних
закладiв освiти до прийому лiтей, вiдllовiдно до вимог визначених у
(Тимчасових рекомендацiях шодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у
закладах дошкiльно'i освiти на перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHoi хвороби (COVlD-l9>, затверджених постановою Головяого

державного санiтарного лiкаря Украiни вiд 21.05.2020 Ns 25:

. проведеннЯ -навчальних заняlь щодо догримання вимоr санirарних норv i

правил з персонмоv дошкiльних навчitльних lакладiв за )часIю предславникiв

Костянтинiвського районного управлiння Держпродспохивслужби в

Донецькiй областi та Костянтинiвськоi райокноi фiлii ДУ <Донецький

обласний лабораторний центр МОЗ УкраiЪи)

Tepr,riH: ло 05,06.2020

о з 01.06.2020 дозволити вiдвiдування занять (навчальна практика на
,Фанспортних засобах) з дотриманням лротиепiлемiчttих вимог в групах не
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7.

4,

5,

6-

трудового навчання та профссiЙ;оТ орiснтацii учнiв 8-1 l класiв загальноосвiтнiх
шкiл 1-III стуленiв Micтa Костянтинiвка (вул. Шмiдта, 8);

. з 01.06.2020 дозволити проведення навчально-тренувальних занять
органiзачiячи. шо ,tдiй(нюють оренду спорlивних rалiв } закладах освiги. в

групах ве бiльше нiж l0 осiб ] дотриманням протиепiдемiчних вимог,
виlначених ) -Тимчасових рекоменлачiях цодо орrанiзачii
протиепiдемiчних заходiв в деяких заклалах фiзичяоi культури та спорту на
перiод карантияу у зв'язку зпоширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID-
l9))), затверлжених постановою Головного державного санiтарного лiкаря
вiд 26.05.2020 Ns 28,

КНП кБагатопрофiлыlа лiiарня iнiенсивного лiкування Костянтинiвськоi
Micbкoi ради) (Руденко) сприяти проведення з 0].06.2020 обов'язкового
медичного огляду персонаJIу дошкiльних закладiв вiдповiдно до Еаказу
MiBicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи вiл 2З лилР.я 20О2 року Ns 280 (Щодо
оргаяiзацiт лроведенIJя обов'язкових профiлак'lичних медичяих оглядiв
працiвникiв окремих професiй, виробпицтв i оргаlriзацiй, дiяльвiсть яких
пов'язана з обслуговуванвям Еаселенн, i може призвести до поширення
iнфекчiйпих хворобD, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 08
серпня 2002 року за Na 639/6927.

з 0l,06.2020 дозволити дiяльнiсть Школи пtистецтв з лотриманням
про lиепi]смiчних tа\одiв l а без приймання вiдвiд) вачiв,

MicbKoMy фiнавсовому управлiппlо КостянтинiвськоТ MicbKoi рали (Куклiс)
передбачити видiлевня коштiв на проведення обов'язкового медичного огляду
персоriа],lу дошкiльних закладiв та на прилбання для закладiв культури
дезiнфiкуючих та миючих засобiв, засобiв iндивiдумьного захисту тощо.

Центру надання адмiнiстративних послуг (Мiрошниченко) забезпечити надання
адмiнiстративних послуг, визначених ) додатку до постанови КМУ вiд
l 1,0З.2020 Ne 2l l (в редакцii постанови КМУ вiд 02.04.2020 М 255) (Перелiк
адмiнiстративних послуг, якi надаються через центри надання адмiнiстративних
послуг у перiод дii карантину), з окремим входом до примiшення та за
попереднiм записом з 01.06.2020.

Костянтипiвському вiдцiленню полiiliТ Бахмутського вiддiлу полiцiТ ГУ
flацiонмьноТ полiцil у Донецькiй областi (Козiнцева) забезпечити здiйснення
перевiрок автомобiльних перевiзникiв та транспортних засобiв, якi здiйснюють
перевезення пасажирiв, цодо дотримання санiтарних та протиелiлемiчних норм
на час дii карантиву.

рiшення запишаю за собою,
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С.Д, Давидов

Л.О. Свстратова
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