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rасi_lання лос riйноi vicbt'oi koчici'i l пиlань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиlуацiй

а

Bid

]5

) червня 2020 року

ГоЛоВУВАВ:

.v. Кос,mянпчнiвкal

заступник мiського голови василенко В.В.

Були присутнI:

члени Koмicii (за окремиv списком).

питдЙня, що виносяться нА розгляд:
l,

Щодо вiдновлення роботи

зак-,tа,tiв

лошкiльноi освiти.

слУхАли:
1. Щодо вiдuовлецня роботи заклалiв дошкi"пьfiоi освiти (Василенко
коваленко Т.с., MiHacвa Л,М.л Велiчко С,Л.)

В,В,.

Завiлувач

Костянтинiвською районною фi,liсю ДУ (Лонецький обласний
лабораторIlий цеIlтр Моз Украiниll Велiчко c.Jl. проiнформувма присутrliх,
що станом
на вечiр недi"пi. 14 червня. в Донецькiй областi лабораiорно пi.лiверлжено 42 нових
випалки захворювання KopoHaBipycoM: 8 випадкiв лiлтверлжено в Краматорську.
по б - у
lpvжKiBrri (з lIих 5 - пледпрацiвники) i Map'iцcbKorl), районi. по 4 - в БЬхмутi-i С.лило"омj.

по дво€ в Новогродiвцi. Бахьtl,гськом1 та !обропi-,lьськошl1
районаi. Шаховськоi
Лиманськоi

отг,

ОТГ. по одноv1 в дB-rilBrti i Костянtинiвttiл Соле.rарськiй i Олександрiвськiй

i

заступник начfuпьника мiського уrlравлiння освilи м, Костянтинiвки MiHaeBa Л.м,
доповiла. що на виконання попереднiх протокольних рiшень MicbKoi KoMicii з питань ТЕБ
та Llс вжитi необхiднi пiдготовчi заходи до вiдновлення
роботи дошкiльних ]акладiв
освiти. Проведенi комiсiйнi перевiрки стану готовностi доЙкiльних закладiв освiти
до
прийому дiтей У перiол каран,гинних обмехень
у зв'язку з поlllиренням KopoHaBipycHoi
хвороби COVlD-J9. У холi перевiрок встанов_lено. цо заклади дошкiльноi освiти
готовi до
вiдновлення роботи. oKPiM днз лъ зl (Мир) по вул, европейська. 50 (неможливiсть
здiЙсненвя протиепiдемiчних заходiв пi,l час проведення KarriTa"lbHoro
реvонту) та НВК
(Зош I-III ступеrliв дошкiлыlий навч&пьний зак:lад) по вул, Вiнничiка.
44 (виявленi
недолiки щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв зак_,lадi).
1
[IачапьниК КостянтинiвськогО раЙонногО }правлiннЯ Держпродспоживслужби в
-,а*о*
,ЩонеuькiЙ обласгi I-]ьченкО О.М, заl,важив. Illo бажанО ,,pu"a"rn
,rезiнфекцiю
територii закла,riв дошкiльноi освiти за межаNlи б},дiвель.
За резч-rьтатаrrи обговорснь.

-

6!,*а

"

ц*/здгдльний
i, \ а!дцlл

""\

lЯ ВиРlШиJА:
icbKoMy управлiнню освiти м. Костянтинiвки (Барабаш О,В,):

HAJloM

ь

копlя

1

Забезпечити вiдкритгя закладiв лошкiльноi освiги" KpiM ДНЗ N9 3l <Мир> по
вул. Свропейська, 50 та Навчмьно-виховного комп]Iексу <Загальноосвiтня
цкола I-III ступенiв дошкiльний навча-Iьний ]ак,,lад) по вул, Вiнницька.44. з
lб червня 2020 року.

Органiзачirо протиепllемiчних ]axo.ri8 }, закJадах дошкl",iьноl освlти
lлiйснювати вiдповiдrrо до ви11ог паказл MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни вiд 24,0].20lб N! 2j,l (Про затвер.tження Санiтарного рег-lамен гу д,]я
лошкiльних навч&'rьних закла.лiв>. наказ1 MiHicтepcтBa охорони ]доров'я
УкраТни та MiHicTepcTBa освiти i наl,ки Украiни вiд ]7.0,1.2006 Ns 298/227 (Про
]атвердження IHcTpyKuiT з органiзачii харt]ування дiтеЙ у дошкiльних
навчаJIьних заклалах) та з чрахуванням (тимчасових рекомендацiях щоло
органiзацiт протиепiдемiчних заходiв у закjlадах дошкiльноj освiти на перiод
карантиву у зв'язку з лоширенням KopoHaBipycHoi хвороби (CovlD_l9)),
затверлжених постановою Головного дерr(авного санiтарноrо лiкаря Украiни вiд
21,05,2020 Jъ 25, Приймання дiтей до заIOlаду дошкijlьнот освiти здiйснювати прш
наявностi довiдки про огляд дитпни лiкарем первпнноi медичноi допомоги та
при наявностi довiдки ] мiсця роботп батькiв.
Забе]печити усунення виявJених недо-,liкiв щодо органiзачii протиепiлемiчних
заходiв }, Навчально-виховному комп,,iексi <Загапьноосвiтня школа 1-1lI
стчпенiв - дошкi,lьниЙ навчмьниЙ закл&,l) по вуr. Вiнницька. 44,
TepMiH виконання: l\eqioK]uo\o

Вiдновити надання психо]lоiо_пе,]агогiчllих та корекцiйно-розвиткових Itоспуг
дiтям з особ,]ивими освiтнiми потребами у Комунапьнiй ycтaнoBi (Iнк-'Iюзивнорсс) рсний цен l р,, l lоlриманняv про l иелilемiчних вичоl i рекомен-]ацiй
TepMiH виконання: з l6.06.2020

Вiдтермiвувати вiдкриття зак,]адiв позашкiльноi освiти
до особливого розпорrцження,

(Lцют, сют. дюсш)

Ро,lробиIи план вi.]криllя шкiл la oPIaHllaцi-r нав,lання \ llових реа]iях

(створення

умов безпечrIого вiдкриття: ]абе]печення фiзичного
дистанцiювання; розробка спецiа,lьних графiкiв навчання та методологiй для
лiтей. якi найбiльше ризикуюl.ь мати ск,lалночLi ] ловерненням до навчання;
,]апровадження ]аходiв iнфекцiйного
контролlо тощо).
].

Костянтинjвськом), районноу\ }'прав-'lilIllю f]сржпродспоживслужби в Донецькiй
обjlасli (liьченкО О,М.) розljlян},ти уожjIивiсть проведення ;rезiнфекцii територiI
закjlадiв .'loIUKi]ibHoi освiти за уежаNlи бчJiвеjь.

].

КП <Об'сднання ларкiв 1а

KiHoTeaTpiB Костянтинiвськоi MicbKoj ради) (Ягмурова

LL)

заборонити дiяльнiсть iгрових майданчихiв (Jlабiринт). (Батут) у cкBepi Театрмьний
до особливого розпорядження.
TepMiH виконання: з l6,06.2020
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проведення виставок-продаж ToBapiB народноТ творчостi

й,

)

cKвepi

TepMiH виконання: з I6.06.2020

нтинiвському вiлiленню rro:riui-r Бахмутського Bi,L i-ly IIо]iцiI ГУ
iонапьноi полiцii у Донецькiй областi (Козiнцеsа) про.,1овжити здiйснення
lle Bipoк автомобi-'lьних перевi]никiв та Iрансllоргних засобiв. якi ]дiйснюють
I]i

копifi
перевезення пасажирiв, щодо дотримання санiтарних та протиепiлемiчних норм на
час дii карантину.
TepMiH: на час дii карантинних обмежень

6.

Коятроль за виковавням рiшення залишаю за собою,

Заступник голови
1астчпник мlського
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В,в, василеЕко
Л.О. Свстратова

