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lасiдання посгiйноi vicbKoi Koyicil'з пиlань
техногенно-екологiчноI безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ

бid <LL, ховmня 2а20 року

ГОЛОВУВАВ: мiський голова Давидов С.Л. .

м. Косmянпulliвка

БУЛИ ПРИСУТНI: члсни Koi{]cij (за окреNlиll списко]!!),

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НД РОЗГЛЯДl

1. Щодо органiзацii виконання 8имог постанови Кабiнету MiяicTpiB Украrни Bi,l 22
липня 2020 року No 64l (iз змiнами), рiшень Державноi KoМicii з питаrrь техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй, протокольного рiшеItня обласноi KoMicii з
питань техногеяно_екологiчноi безпекй та надзвичайних ситуацiй вiд 1з.10,2020 Jф 50 та
lабезпечення l'онтролю за до,iриvанням протиепiдемiчних заходiв.

СЛУХАЛИ:

1. Щодо органiзацii викоtlаяня вимог постанови Кабiпету MiIricтpiB Украiпп вЦ 22
липня 2020 року Лi 641 (iз змiвамrr), рiшень Дсржавноi Koмicii з питань техпогевво-
екологiчноi безпеки та надзЬIlчайних ситудцiй, iiротокольного рiшевнil обласноi
Koмicii з пптапь техногенво_екологiчпоi безпеки та надзвичайних ситуацiй вИ
13.10.2020 nl! 50 та забе]печення коптролю за дотриманням протиепИемiчппх
заходiв (Василенко В.В., Бобровицька o.L. Величко С,Л.)

Постановою Кабiнету MiHicTpiB YKpaIHg вiд l3.]0.2020 Ns 956 внесепi змiни до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22,06.2020.Iф 64l (Про встмовлення карантиlIу
га 1апровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на ,]ериторii i] значним
поширенням гостроi респiраторноТ хвороби CovID-l9, спричинеяоi Kopoн.lвipycoM SARS_
СоV-2> (iз змiнами). Даною постаllовою продовжена дiя карантину на всiй територii
Украiни до 3l грудня 2020 року.

Також постановою КМУ вiд 13,l0.2020 N9 956 BHeceBi наступнi змiви.

3бiльшився показник середньо] кiлькосli ]ecl)BaHb vегодом лолiмера]но'i
ланllюI oBoi реакцi'i та ivlноферменrного aHалity при визначенi pelioHiB iз значним
Lоширенням covlD-lg з 24 до 48 на 100 тис. населення протягом ocтaвHix семи днiв.

icTb лiжок у закладах охорони здоров!я, визначених ди госпiталiзацii
з пiдтвердженим випадком ,l,а з пiдозрою на iнфiкування coVID-l9, стаfiовить
50 вiдсоткiв протягом п'яти днiв гliдрял без урахування лiя<ок, вiдведеяих л;lя

дитячи х вi.ilчiленнях/заклавх,

lIз таженостi вiд 50 до 75 вiлсоткiв -qiжок у закладах охорони здоров'я
ну. аизначен|r'( керiвником робit r riквiлаuii наслiдкiв надjвичайноi сиг)аUiI медико-

ЧнЬгý ifrР.фтеру лержавного рiвня, пов'язаноi з поширенням на територii УкраiЪи
Фtй@рiйýфноi хвороби COVID-l9. спричиненот Kopoнaвipycoм SARS-CoV-2, д,rя

.т9/ Y_i'jj

госпiтмiзацi]l пацiснтiв з пiдтвердженилr випtцкоN1 та з пiдозроlо на iltфiкуваЕня COVID-
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19, протягом п'яти днiв пiдряд без чрахування лiжок, вiдведених для лiкуванц, у дитячихвllцIлення \ 'lакладах. або } разi пЬ_овелення 
" р..iо;;;й;;о* i"i}o" noni""p*noi

ffiiж:i:;r,тlт',ьъ';,"::*#."J","",о aHалi.! проlягом n ,'t"-,"Ь"пИр"о у nino*o".i
"помаранчевий" piB.n" 

"nlo"";rnoT 
п'Jоно#lя, 

на територiii всього регiону вставовлюсться

у разi перевицення в Dег
населення на rериторii оt реvих 'Т]..,.9Т::'" РiВНЯ ЗаЧворюваяостi на I00тис,
вс]ановлюю,lься.j-; р;i" i 

""ii"rj',li"rlЪ'Jri]li i" """-"РИ ГОРiаЛ ЬНИХ одиниць регiон)

Додатково залроваджуються Hac]ynнi ]аходи.

,,л-л-.л11 '"ourooii. регiонУ (адмiнiстративно-територiальноI одияицi), на якiйУСIаНОВqеНО (]еЛеЯий, piBeHb елiлемiчНоi небезпеки iаборО"r.*"", 
. *.

- проведеЕня масових (kультурних, спортивнпх, соцiа.rьнпх, релiгiйних,рекламниl ta iнших) зо,одiв la учас]ю ь;льш як SO ос;с i*заходiв з кiлькiстю у.,*,*iu,до sb o"io or;unЪ;;;;:"i. ft;irНТЖучасниками фiзичноi дис
KiHoTeaTpiB ,; ;;Йfi:ТЗ]]_Н: МеНШе НiЖ 1,5 Метра), а також дiяльнiсть

"i,";Ё;;;;;;;i;ilff ,Н:Жi;"#.#Х"'-" 
uбо,zu,iu поочд j0

- робоlа лiсля 22-i ,]а до 7
громадського ****""' ;:i';;:;irl# "^:Тl"#rЁ:iJJ.ilЖЁ ЖЁзакусочних. iИмень. кафеlерiiв.. буфеIiв ]ошо). *pi, дi"'riпо"r, ] надалняпослуг гроМадсЬкого харчуsання iз здiйсненням *р"i""r i"r"*" a"мовлеtlь тазамовлень ва винос,

,,"_",.л1l ТеРИТОрii. регiону (адмiнiстративно-територiально]i одиницi), на якiйус],lяовлено (жовtий, piBeHb епiдеviчноl небеrп.к". 
^Ьо;;;;;" 

,o'J'npor".n,r"пr i"n""оомежень. установлених для (зеленого) piun" 
"п;r""iй.ь*й".,iй,l"чо'jч.r""rч"",- проведення масових (культур

.\\рекламвих тя iяlп,y\ """л-,_ л_::_1' 
спортивнllх, соцiа,тьних, релiгiйIrих,

и фiзичноi дистаяцii n" 
".nru" 

,i* i,Ъ 
""rpu).

|,1, _,,p":iony (адмiвiстративно-територiапьноI I одиницi), на якiй''жовтий'' т! ..по"чрuп.rauuй.. 
piрtвенъ епiдемiчпоi вебезпеки,

; J#'}:: :: ::,1.1, 11'1 
* *""".* 

"",t; ;;;;;;;';;;Ё Ж;r:Нi

PiBeHb епiдемiчноi небезпеки

Райони, MicTa обласноrю
значення з кiлькiстю

населення менше 70 тис,
осiб. обласнi центри.

мм. Киь iсевастополь

Райояи, MicTa обласного
значення з кiлькiстю

населеlrня 70 тис. осiб i
бiльше

вiд 40 до 160 вiд 40 до 120
"Помаранчевий''

вiд l60 :ro ]20 вiл l20 до 320
YcpBoH и и бi_пьruе ]20 бiльше 320";
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дотримання учасникatми таких змодiв вiдповiдвих caнiтapliяx i протиепiдемiчних заходiв
та здiйснення обов'язкового щодеЕного коIIтролю стану здоров'я учасникiв.

На територil регiону (адм iH iстративно-територiм bHol одиЕицi), Еа якiй
устаяовлено <помаранчевиЙ) piBeHb епiдемiчноi небезпеки, лOлаl.коао до
протиепiдемiчних об[tежеfiь, установлених для (зеленого) та (жовтогоD рiвня
ел j]емiчноi небезпеки. забороняr ться:

- проведення масових (культурнич. спортивни\) соцiмьних, релiгiйних,
рекламних та iнших) заходiв за участю бiльш як 20 осiб (у разi проведенвя
заходiв з кiлькiстю учасникiв до 20 осiб органiзатор забезпечус дотримання мiж
учасниками фiзичноi дистанцii не менше нiж l,5 метра.

На територii регiону (адмiнiстративно-територiмьноi одивицi), на якiй
установлено ((червопий)) piBeHb епiдемiчноi небезпеки, додатково до протиепiдемiчних
обмежень, установлених для (зелеяого)), (жовтого) та <помаранчевого)) рiвня епiдемiчноI
небезпеки, заборонясться:

- вlдвlдування закладiв освiaи здобувачами освiти, KpiM учнiв (вихованцiв)
спецiа,,1ьних шкiлj навчальЕо-реабiлiтацiйних центрiв за у!{ови дотримаЕвя в
Еих вiдповiдних саяiтарвих i протиеп iдем iчних зaцодiв та здiйсЕення
обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнiв (вихованцiв);

- приймання вiдвi.]увачiв с)б'сктами lосподарювання_ якi провалять лiяльнiсгь у
сферi культури, KpiM вiдвiдувачiв "автоконцертiв";

- приймання вiдвiдувачiв у KiHoтeaтpax (KpiM "aBToKiBoTeaTpiB");

- приймання вiдвiдувачiв с}б'l.кlами lосподарювання. якi провадяlь дiяльнiс,lь у
сферi громадського харчування (барis. pecтopaнiB, кафе тощо);

- приймання вiдвiдувачiв у торговельно-розважмьних центрах;
- прийvання вiдвiJ)вачiв с)б'(лtами lосподарювання. якi провадять дiяльнiсlь )

сферi торговельного i побУтового обслуговуваняя fiаселення, KpiM:

. торгiвлi продуктами харчува Ilя, пмьним, засобами гiлiсни, лiкарськими
засобами та виробами медичного призначенвя, ветеринарними препаратatмиl
кормами. пес'l ицидitми га агроr'iмiкатatми. насiнням i садивним матерiiLлом:

. лровадження банкiвськоi та с]ра'(овоi дiяльностi. а lакож медичноТ
пра{тики. веlеринарноi практики. дiяльностi автоlаправних комплексiв,
дiяльЕостi з технiчвого обслуговування та ремонту транспортних засобiв,
технiчного обслуговування peccTpaTopiB розрахункових операцiй, дiяльностi
з ремоЕту комп'ютерiв, побутових виробiв iпредметiв особистого вжитку,
об'сктiв поштового зв'язку;

. торговельноi дiяльностi та дiяльностi з надання лослуг Фомадського
харчування iз tастосl ванням алресноi дос,iавки .}амовлень;

вiдвiдуванпя отримувачами соцiмьних або реабiлiтацiйних послуг установ i
закладiв, що надають соцiальнi або реабiлiтачiйнi послуги сiм'ям, особаru, що
перебувають у складних житт€вих обставина,х (тимчасове, денне леребуванЕя),
KpiM установ i закладiв, якi надають coцiмbнi послугй екстрено (кризово),
центрiв облiку бездомних осiб, мобiльних бригад соцiмьно-психологiчноi

соцiалыlого пацулювання.

ва доповнена наступними пуЕктами:

Нацiональяiй полiцiI, MiHicTepcTBy охорони здоров'я
установами MiHicTepcTBa охорови здоров'я епiдемiологiчного
органiв мiсцевого самоврядування забезпечити контроль

разом з державними
профjлю та за участю
за до?рrмавням умов
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самоiзоляцii особами з лiдтвердженим випадком covlD-l9 та ковтактними особами, якi
перебувають на самоiзоляцii.

державнiй службi з питань безпечвостi харчових продуктiв та захисту споживачiв
посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санiтарного закояодавства i
здiйсненням протиепiдемiчних захолiв закладами доtuкiльноi освiти, захладами
громадського харчування, фiзичнот культури та спорту, ринками, закладами, що надatють
послуги з розмiщення, об'сктами торгiвлi продовольчими та непродово]lьчими групами
ToвapiB тоцо.

РекомеЕдувано органам мiсцевого самоврядувatяЕя забезпечити видiлевня
додаткових трансfiортних засобiв з метою зменlцення скупчення осiб у громадському
транспортi у годиЕи пiкового навантажеrtня.

. нацiоЕмьнiй полiчii, {ержавнiй службi з безпеки на транслортi за участю оргаIliв
мiсцевого самоврядуваняя забезпечити контроль виконапн, протиепiлемiчних вимьг пiд
час здiйсненЕя пасах{ирських перевезень.

За результатами доповiдей, з урахуваннrм обговорення -
коМIсIя ВиРlшиЛА:

l. Керiвникам пiдприсмств. установ, органiзацiй, розташоваяих на територii
Micтa, забезпечити виконання вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiл
22 липня 2020 року }'l! 64l кПро встановленпя карантину au ,ч.rроuчд*"пп"
посплених протиепiдемiчних заходiв на територii iз зЕачним поширеЕням
гостроi респiраторноj хвороби CoVID-19, спричивеноj KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>
(iз змiнами, Ьвесеними постановами Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд l2 серпня 2020
року Л! 712, вiд 27 серлня 2020 року Ns757, вiд 26 серпня 202О року N9 

'60, 
вiд 02

вересня 2020 року J'{9 79l, вiд 09 вересня 2020 року N9 825, вiл 14 вересня 2020 року J,{Ъ
846, вiд lб вересня 2020 року N9 848, вiд 28 вересня 2d20 роr'], Ns 888, вiд IЗ
жовтня 2020 року ЛЪ 956), суворе дотримання протиепiдемiчних .r.a карантпнIlих
заходiв та постiйвиЙ дi€вий контроль за iх дотриманням1 надаяня сприяння iншим
органам влади у протидi'i CoVID-19.

2. MicbKoMy управлiняю освiти м. Костяятинiвки (Барабаш О.В.):
- забе]печиги сво.часне впрова,]ження проlиепiдемiчних Ia карантинних зaцодiв )
закладах освiти у разi виявленн, пiдтвердr(ених випадкiв захворювання на covlD-
l9;

- опрацювати питання щодо тимчасового припинення вiдвiдувмня вихованцями дитяч!лх
смочкiв. учнями навчальних закладiв. ,}окреvа шлrхом перенесення канiкул га
забезпечеяня навчаЕня з використанням дистанцiйних методiв (з урахуваняям плавiв
навчаняя та матерi,Lльно-технiчних мояспивостеЙ ремiзацii);

проведенвя iнформацiйно-роз'яснюв,цьноi роботи у закладах
ки захворюванвя на гостру респiраторну хворобу COVID-I9,

освiти щодо
спричиненоi

м SARS_CoV-2, i можливих наслiдкiв захворювавня на He]i.

Еiвськiй мiськiй територiапьвiй виборчiй Koмicii Краматорського

го постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 22.07,2020 м 64]
(Про встановленвя карантиву та залровадження лосилених протиепiдемiчних заходiв на
територiТ iз зIlачним поширенням гостроj респiраторноi хвороби covID-l9. спричипеяоТ

опl
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KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (iз злriнами).

4, Костявтинiвському вiддiленrlю полiцii Бахмутського вiддiлу полiцi] ГУ
НацiоЕмьноi полiцii у Доirецькiй областi (КозiЕцева Н,В,) cyмicнo з Костянтцнiвським
раЙонним управлiнням !ержпродспоживслужби в Доrrецькiй областi (lльченко О,М.) та
представникatми мобi,,rьноi групи з проведення обстежень об'сктiв торгiвлi та пiдприсмств
сфери послуг забезпечитв здiЙснення контро-liю за викованням протиепiдемiчних
обмежувмьних захолiв, передбачених для вiдповiдних piBHiB епiдемiчноi небезпеки,
визначених постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 22.07.2020 М 641 (Про
встаповленЕя карантину та запровадження -{1осилепих протиепiдемiчних заходiв на
територii iз зl{ачним пошйренням гостроI респiраторноI хвороби CovID 19, спричиненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (iз змiнапли). за дотримаяням санiтарноIо законодавства,
протиепiдемiчних заходiв пiд час карантину в громадському Tpaнcnopтi, зак.Jlада\
громадського харчування, розважмьних закладах! на продуктових ринках, у том) числi
lуртових, пiд час проведення агiтацiйноi компанii на мiсцевих виборах, особливу уваrу
придiливши дотриманню масочного режиму та наповненостi пасажпрськоl.о транспорту,

5. Вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй, оборонноi та мобiлiзацiйяоi роботи
(MocKoBKiHa I.K.) забезпечити висвiтлення рiшення мiськоi KoMicii з питаltь техногевно-
екологiчноi безпеки на офiцiйвому веб-сайтi Костянтинiвськоi Micbкo'i ради,

6. Ковтроль за виконанням рiшення за,rишаю за собою,

Голова ко
мlськии

Секретар

С.Д. Давидов

Л.О. евстратова
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