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засiдання постiйноi Micbkoi koмicii з питань
техногевно-екологiчЕоi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ

.|,|. Коспанпuнiвка

гоЛоВУВАВ: мiський голова - голова MicbKoi KoMicii з пЕIмь техЕогенно-екодогiчноI
безпеки та надзвичайцих ситуацiй Азаров О,А.

БУЛИ ПРИСУТНI: члени Koмicii (за окремим списком)

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЙ:

1. Про вiкиття додаткових змодiв за дотримаяням обмежувальних протиепiдемiчних
за,ходiв з метою запобiгання лоширенню rостроi респiраторяоi хвороби COVID-19,
сIlричивеноi KopoEaBipycoM SARS-CoV-2.

СЛУХАЛИ:

1. Про вжпття додатковпх заходiв за дотриманпям обмежувальнпх лротиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгаппя поширенню гостро1 респiраторвоi хвороби COVID-l9,
спричппепоТ KopoвaBipycoM SARS-CoV-2 (Азаров О.А,, Власенко Г,В., Московкiяа I.K.,
Заварзiн.Щ.Г., Козiнцева Н.В.)

Мiський голова голова MicbKoi KoMiciT з питань техногенно-екологiiшоi безпеки та
надзiичайних ситуацiй Азаров О.А. наладав присутяiм, що постмовою КМУ вИ
09.12.2020 ЛЪ 12Зб (Про встановлення каравтину та запровадження обме}кувальпих
протиепiдемiчпих заходiв з метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi
респiраторноi хвороби covlD-l9, спричиненоТ KopoнaBipycoM SARS-cov-2) в перiод з 00

' годин 00 хвrrпия 8 сi.irrя 202l року до 00 гоДIrн 00 хвилив 25 сl,мя202l року вводягься
додатковi обмеrr<уваьпi протиепйемi.пti заходи, у зв'язку з чим веобхiдrо зосередитися на
посилепнi роз'яснюва,lьноТ роботи серед паселеннJI Костянтинiвськоi терrгорiа,,rьиоТ громади
щодо дотримatння зазначепих заходiв,

За резуьтатами доповiдей, з ;рахраннл,л обговорепн, -

МIСIЯ ВИРIШИЛА:

Стрlттlряим пiдроз.лiлам виконавчого KoMiTery Костянтияiвськоi Micbкoi ради,
устаяовalм та органiзацiяпI ycix форм власностi в межах повновaDкеtlь

виконання вимог постанови Кабiвету MiHicTpiB Украlни вiд 09 грудня 2020 року
(Про встановлеяrlя кармтину та зrlпровадженru обмеж}вatльвих протиепiдемiчliих

з метою запобiгаяяя поширенню на територii Украiпи гостоi респiраmрноi хвороби
cov[D-19, спричивеноi KopoнaвipycoM SARS-CoV-2>, с}воре дотимання пртиепЦемiчrих
m карaцттивЕих зalходiв та поqгiЙяиЙ дiсвиЙ контроль за ix дотримalяням, ЕаданtUl сприлitUl
iншим органам влади у промдii COVID-l9.

2. Посилитй рз'яснювальну роботу серед меrцкalпцiв Костлrгинiвськоi
териT орiа,lъноi фомади цодо Ееобхiдностi дотриманнlI обмежувмьних протиепiдемiчних
заходiв.

3. Керiвникам стр}тсг}рпих пИроздiлiв викоЕавчого комiтегу MicbKoi рали
провести спiвбесiди у пЙпорялковапих колеmива.х щодо дотримalвням обмежувмьних

Bid < _б_> сiчl!я 2021 року
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4. вiддiлу з оргапiзацiЙIrих питапь та роботи з деп}татами (Носова l,L)

забезлечити висвiт;еЕIrя iпформачii щодо посилеяих промепiдемlчних захода,\, що

;;;;;;; ; VпрuiЪi . В до i5 сiчяя 202l року, в мiсцевих засобах Macoвoi l,Щtчч11
*oi"*n* ""р"** - 

iнших каяала\ iнформачi'i. особJrиву }ъаry зосереДjIи на довеДенI

ЁOi,p"i.ri 
^" 

'ЙаЬ; 
уразrп-rвоi KaTempii мешкаяцiв Фомпди. (гроу"уlл lтч!9]:jy

o"i.o"a"o*u* вiдвiдrваюrя vережевих пiлtрисмств розлрiбноI rорпмi у часи прlорит€тного

bO.,.}тoup** з lo-i до ]2-i год,jни, m з меюю недопуценlя счпч_:IiIlя у трапспортl

}"рЙчrи"" чИ *opncý".lHHJI громадського транспорry у ,аси <пiк>: з 6-oi до 10-oi юдпlи та з

15.00 до 18.00.

5. Вiддiлу економiки i торгiвлi (Власеirко Г,В,) забезпечити:
- 

- дочед"оп"Ъо чiдома суб'сЬiв госполарюваняя, якi провадять_ дiяльнiсть у сферi

-о"*""Й.о *чо"уванuя 1барiв, pecтopaнiв, iафе тощо), щодо заборони приймаЕня

;;;i;;;;, йi;;i"nino"ii . пчдiп"" послу, ,рЬ"ал"""о,о харч}ъ,шнJI iз здiйсвенвям

протиепiдемiчяих заходiв,
09.12.2020 N9 l2з6.

адресЕоi достalвки зalмовлеliьj зalмовлеЕь ва виt{ос;

- доведеЕЕя до вИома суб'сктiв госполарюваяня, якI

юрговельного i побутового обслцовувапяя населенtulj

визltачених постановою кабiЕету MiBicTpiB Укра'iви вiд

, провадятъ лiяльнiсть у сферi

щодо заборони приймання

вi.авiлрачiв. KpiM:

о торгiшri виIоЕоlIно mмраrlи, що валежать до прдтriв харч}ъа,*rя, на юpюBeJbEID(

й**, 
"" ""n, я< 60 BйcoTKiB яслх призначепо дtя торгiвлi прдтсгами харчраrшя,

лi*арЙми засбами, виробами мед]чяого призfiачеtIнJl, засобами гiлiеtпl, засбамl

зв'язку, всrеринарIrими препаратапд], кормами, яасЬняrа, засбами за,хисгу poc,тrH,

Торaоuaльrч Ляr*пiст" iншими гррами юварiв може вiдб)вамся rд-rше iз здйсвеrшпr

" 
адресвоi досгавю-r замомень;

, торгiвдl пальяиМ; 
loc'i фiЕмсювtтх yc'alroB i. провалкенrrя дiяльностi з надalпЁя фiваясових послц,. лlяьп

дЬпос.i з iцKacalii m перевезеннJI ва,потних цiнвоgt€й, дiяпьносгi операторiв

поlгтового зв'язку, а такоr{ медичноi практики, вЕIериварвоi лраоики, дrяльЕост

азтозалрaвних KoMruIcKciB (без Йя харчlванrrя), лiяjьяоfi з техвi,пrого обсл;го_вуваrпrя

m ремонry трalнспорших засобiв, перусарень m ca,Ioяiв краси за попередяLм з:шисом;

'4_-ъ,Zf Б ', ,1\одо заборони лiяльностi яепрдовоlъЕрlх ринкlв,

6. Управлiнню кlльtlри, моло,лi га спорrу Косlяfiтинiвськоi MicbKoi рали

(Хомевко о,о.) дов""., ло пiлпор"лпо"аних закладiв iнформацii lцодо заборони:

. прийманrrя вiдвйрачiв закладами культури i првелсння культ}ряих масових ужодlв,

.,, . 
'rооч"д"пня 

Bcix масових (розвахапьних, спортивних) за,ходiв новорiT них та рiздвяних
'i 

"i", ялинкл (бе] по"ц"Йi",ч ярмаркiв, 1 rом1 чlcri пролуrсrових), прведенtul

. офiцiйних спортивних з&ходiв, вкJIючених до Сдипого к&lеЕдарIrого плllну

, фiзlтльт)?но-оздорвчих та спортивяпх заходiв УкраlЪи, та матчiв комаIцних iгрових

. uпдi" спорту прфесiЛних спортивIJих клубiв без глядачiв за )N{ови доIрим,lнliя

^ i rlасвиками тмих захолiв вЙовiдпих саяiтаряих i протиепйемi,*lих за,ходiв та

i- 
"дiй"""п* 

обов'язкового щодевного контроло за станом злоров'я уlасникiв),

?'Управлiнвюкомунапьногогосподарствал(Заварзiн!.Г)вiДкоригУвати
графiк мiського Tpun"nopry nl святковi днi з 0'8,01,202I ло l0,0L2021, збiльшивши

ч'асбвий iвтервап i 10 ,од"пп до 15 години, Взяти пiд контроль недопуцевня здiйснеЕня

пiл час Dег\ляDних la нереIулярних переве{ень пасажирiв авlомобi,lьниv lранспортом в

;i;"л;;,iбi;;;i;. ni*'ni]io*i",o "iiць дл" сидiння, шо,_пере"б"""1i _l:,*1:1::
характеристикою, транспортного засобу, визвачена в ресстрацiйних докlапен'гах яа цеи

транспортItии засlо.

к

N:
чiN

\

Ul lIй
2,



8. MicbKoMy управлiвню освiти м, Костян,гияiвки (Барабаш о,в,)

забезпечитt{ сво€часне впровадхешlя дlФмцiйного Е,вч,IяIUI в заtспадах загаJIьноi середБоJ

о"uЙ, .rо"*r, np*,Try рбоry що.чо лопомоги батькам в дистzlнцiЙпому вавчаннi,

9. Костявтияiвському вiддiленню полiцii Бахмрськоrо вiлдiлу полiцii ГУ
НацiояЬьноi полiчiТ у,Щонечьiiй областi (Козiнцева Н,В,). c},N[_icнo .з _Костянтинiвським
Dайонним YпDавлjннял Держпродспоживслужби в Донецькiй обласli (lлъченко О,М,) la
'noao",,*""*u"" мобiльно'l гр} пи з провелення обсtежень об-ск IiB'l оргlвлI lапlдлрисмсlв

"6aр" 
no"ny, ]абеlпечиtи здiйснення конгролю 1а виконанн,lм про t иеп lдемlч HtTx

;Ё;ъ;у;;";r- змодiв, визначеЕих по.rа"оuоБ Кабiнеry Miнicтpiв УкраIни вИ 09 грудя

'0rOйФ 
N' 1236 <Про вст.lноыIенЕя кара}lтипу та залроваджевrя обмеrtqва,ъrптх

.,.rйспiлемi.дrrа-х змодiв з метою залобiгаrrrя поllшреняю на терггорii yKpa1mr гостроi

р!""iр"iЙ""l хвороби CoVlD,lg. спричиненоi.коронавiрусоv.SАRS-Соv-2", ]а
'пп-Й*о* салimЬною ,аj\онодавства. пргиспiдемi,оllтх rаходiв пiд час карантину в

й"*"опоrl транспортi. rаллаш,ч фiзи,оlоi кJlьт)ри га споFry, гроvаJlською *рЧ19:
зalIоTадах, що надають посJг}тlл зрзмiшення, ринках_ об'с},-гах TopпBJll продовольчими

та непродовольчими групaми ToBaplB) rюзваждъних з,lкладах,

10, Коfiтроль за впкояанням рiшевrrя залишаю за собою,

Голова KoMiciT - мiський голова

Секретар KoMicii

О,А. Азаров

l,K, MocKoBKiBa
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