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ПРОТОКОЛ № 10
позачергового засідання комісії
16 березня 2020 року

м. Херсон

Голова комісії:
МИКОЛАЄНКО В. – міський голова
Секретар комісії:
ГОЛОВАТИЙ О. – завідувач сектора координації дій у надзвичайних ситуаціях
відділу з питань цивільного захисту м. Херсона Херсонської міської ради
Присутні:
Члени комісії (за списком)
Запрошені:
МАЗУР О. – т.в.о. заступника міського голови, начальник Інспекції з контролю
за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона Херсонської міської ради
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про посилення обмежувальних заходів на території міста Херсона з
метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції
(COVID-19)
ІНФОРМУВАВ: ЛЕЩЕНКО О., заступник голови міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, начальник
відділу з питань цивільного захисту м. Херсона міської ради про те, що
16.03.2020 відбулося засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому прийнято рішення
(протокол № 12) щодо посилення обмежувальних заходів на території
Херсонської області у зв’язку із випадками захворюваності в Україні на
коронавірусну інфекцію.

2

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції на
території міста Херсона, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 16.03.2020 № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211» та зазначеного рішення
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, органам місцевого самоврядування міста необхідно вжити додаткових
відповідних обмежувальних заходів.
ВИРІШИЛИ:
1. 17 березня 2020 року з 00 год. 00 хв. тимчасово зупинити роботу
(до окремого рішення та скасування обмежувальних заходів) таких об’єктів
загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування,
розташованих у місті Херсоні:
- кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і
розважальних закладів;
- дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі
спортивних;
- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та
стадіонів;
- усіх магазинів, крім продуктових та аптек;
- торговельно-розважальних центрів;
- будівельних ринків та інших (крім продуктових);
- ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях,
барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
- інших закладів та установ (під особисту відповідальність керівника).
2. В штатному режимі продовжують роботу з дотриманням
протиепідемічних заходів:
- банки;
- поштові відділення;
- автозаправні станції;
- станції технічного обслуговування.
3. Рекомендувати роботодавцям організувати дистанційну роботу для
працівників старше 55 років та осіб, які мають хронічні захворювання.
Термін: негайно,
до окремого рішення
4. Управлінню охорони здоров’я міської ради (МЕЖЕРИЦЬКА С.):
4.1. Організувати
заходи
щодо
заборони
надання
планової
стоматологічної допомоги у всіх стоматологічних закладах усіх типів форм
власності.
4.2. Забезпечити:
- тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та
планових операцій, крім термінових та невідкладних;
- максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для
прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
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5. Управлінню споживчого ринку міської ради (КРУЖНОВА В.):
5.1. Письмово повідомити керівників торгово-розважальних об’єктів про
обмежувальні заходи, зазначені у пункті 1 даного протокольного рішення.
5.2. Спільно з Управлінням патрульної поліції в Херсонській області
Департаменту
патрульної
поліції
Національної
поліції
України
(ДРОНГАЛЬ К.) та Херсонським відділом поліції Головного управління
Національної поліції в Херсонській області (ГОВОРУН О.) забезпечити
контроль за виконанням керівниками торгово-розважальних об’єктів
обмежувальних заходів, зазначених у пункті 1 даного протокольного рішення.
6. Управлінню
споживчого
ринку
міської
ради
(КРУЖНОВА В.) спільно з Інспекцією з контролю за благоустроєм та
санітарним станом міста Херсона міської ради (МАЗУР О.) забезпечити вжиття
заходів до негайного припинення стихійної торгівлі на території міста.
7. Управлінню транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської
ради (ВІРКУН М.) забезпечити:
- цілодобове чергування автобусу комунального підприємства з водієм
для залучення у разі необхідності перевезення контактних осіб у випадках
підозри на гостру респіраторну хворобу СОVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, до визначених місць обсервації;
- забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 16.03.2020 № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 р. № 211», організувавши заходи щодо заборони
з 12 год. 00 хв. 18.03.2020 до 03.04.2020:
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному
засобі у міському електричному (тролейбус) транспорті, що здійснює регулярні
пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують
регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі
маршрутного таксі.
8. В.о. керуючого справами виконавчого комітету міської ради,
начальнику юридичного відділу ЩЕРБИНІ А. у разі надходження заяв від
громадських організацій щодо проведення на території Херсонської міської
ради заходів з масовим скупченням людей звернутись до судової інстанції
щодо тимчасової їх заборони.
9. Відділу громадських зв’язків міської ради (ГОНЧАРОВА Н.)
забезпечити інформування населення через засоби масової інформації щодо:
- кримінальної відповідальності за порушення правил та норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним
захворюванням (стаття 325 Кримінального кодексу України);
- утримання від відвідування без нагальної потреби місць з великим
скупченням людей, у т.ч. закладів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
10.Відповідно до Типового положення про регіональну та місцеву
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409
(зі змінами), і Положення про міську комісію з питань техногенно-
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екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого рішенням
виконавчого комітету міської ради від 15.09.2015 № 331, рішення вказаної
міської комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для
виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями усіх форм власності, розташованими на території Херсонської
міської ради.
11.Управлінню споживчого ринку міської ради (КРУЖНОВА В.),
управлінню транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку міської ради
(ВІРКУН М.), управлінню охорони здоров’я міської ради (МЕЖЕРИЦЬКА С.),
Інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона
Херсонської міської ради (МАЗУР О.) про організацію виконання завдань,
зазначених у даному протокольному рішенні, письмово поінформувати
до 16 год. 00 хв. 18.03.2020 міську комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій через відділ з питань цивільного захисту
м. Херсона міської ради (вул. Б.Мозолевського, 2, тел./факс: 22 62 21).
Голова міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій,
Херсонський міський голова

Володимир МИКОЛАЄНКО

Секретар комісії

Олег ГОЛОВАТИЙ

