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МИКОЛДЪСЬКА MICЬKA РАДА
КЕРIВНИК РОБIТ

з лIкчIлдцII нАслIдкй мвдико-БIологIчноi надзвичдЙноi
СИТУЩri природного хАрАктЕру, пов,язАноi rз поширЕнIlfiм

KoPoHABIPycHoi хвороБи covlD-lg нА тЕриторri мrстд
миколА€вА

ВУЛ. АДМiРальська 14, м.Миколаiв, 5400l, тел.З7-36-14, факс З7-36-17, E-mail: ns@mkr.ada.gov.ua

РОЗПОРЯДЖЕНШI
вiд27.06.2020 р. МиколаТв J\ъ 1з

Про посиленнlI контролю за
виконанням протиепiдемiчних
заходiв на територii MicTa Миколаева

В MicTi Миколаевi продовжують фiксувати HoBi випадки захворюваностi на
CovID_lg. Станом на ранок 27.06.2020 офiцiйно пiдтверджено *8 позlттивних
випадкiв iнфiкуваннJI в м. Миколаевi.

керуючись статтею 75 Кодексу цивiльного захисту Украihи, статтею 5
закону УкраIни "про захист населеннrI вiд iнфекцiйних хвороб", постановою
Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 09.01.214 М 11 "Про затвердження ПоложенIUI про
едину державну систему цивiльного захисту" з метою запобiганнrl поширенню на
територiт УкраiЪи KopoHaBipycy COVID-19 та з урахуванням постанов Кабiнеry
MiHicTpiB Уrqраiни вiд 1|.0З.2020 Ns 211 (зi змiнами) та вiд 20.05.2020 Nэ 392 (ii
змiнами):

1. Головам адмiнiстрацiй районiв ммр, керiвникам структурних пiдроздiлiв
мiськвиконкому посилити контроль за дотриманням на пiдпорядкованих об'сктах
та територiях рекомендацiй щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв на перiод
карантиЕу у зв'язку з поширенIUIм KopoHaBipycHoi хвороби CovID_19 на територii
MicTa Миколаева, затверджених постановами заступника MiHicTpa о*оро""
здоров'я - Головного державного санiтарного лiкаря Украihи Ляшка В.к.

TepMiH: на час дii карантину

2. Адмiнiстрацiям районiв МиколаТвськоi MicbKoi ради, cyMicHo з ММУ
щержпродспоживслужби у Миколаiвськiй областi (рябенкова Н.п.), продовжити
заходи контролю за виконаннrIм карантинних обмежень та тимчасових
рекомендацiй суб,ектами господарювання, яким дозволено впроваджувати свою
дiяльнiсть, а саме: торгiвлi на ринках, торговельних центрах, майданчиках
роздрiбноi торгiвлi, промислових магазинiв, закладiв цромадського харчуванtul,
перукарень, caltoHiB краси тощо стосовно дотриманнlI ними вимог профiлактичних
та протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання поширенню гостроТ
респiраторноi хвороби COVID- 1 9 на пiдпорядкованiй територiI.



TepMiH: на час дii карантину

3. Начаrrьнику управлiння у справах фiзичноi культури i спорry ммч
(Машкiн о.в.) доu..r"- до вiдповiдних суб;ектiв господарювання Тимчасовi

рекомендацii щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв в деяких закJIадах

фiзичноi культури та спорту на перiод карантину у звОязку поширеншIм

KopoHaBipcrnoi хuЁроби (COViD-19), затверджених постановою заступника MiHicTpa

охорони здоров'я - Головно.о д.р*uuноiо санiтарного лiкаря Украiни Ляшка В,К,

вiд 26.05.2020 Ns28 зi змiнами, внесеними постановою вiд 02,06,2020 Ns33,

TepMiH: негайно

4. Щиректору департаменту економiчного розвитку ММР (Шулiченко Т,В,)

4.1. На виконанIш протоколу Nч21 .ro.ur.p.ouo.o засiдання регiона;rьноi

KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй при

Миколаiвськiй облдержадмiнiстрацii вiд 25.06.2о2о, довести до вiдповiдних

суб'сктiв господарювання рекомендацiю щодо обмеження часу роботи закладiв

цромадського харчуванIU{ та закладiв розважальноi дiяльностi на територii

й"попuuu а до 22 iод""" 00 хвилин протягом дii карантину.
Гермiн: негайно

4.2.,Щовести до вiдповiдних суб'ектiв господарюваннJI Тимчасовi

рекомондацiТ щодо органiзацii. протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з

перевезеншI пасажирiв зttлlзничним транспортом (примiський, мiський,

регiоншrЬний) на перiод карантину у зв'язку з поширенIUIм KopoHaBipycHoi хвороби

(COYID-19), затверджених постановою заступника MiHicTpa охорони злоров]я -

Головного державного санiтарного лiкаря Украiни JIяшка В.К. вiд 30,05,2020 J\b31,

5. Управлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкачiй .Nшд
(попов д.Д.l посилити контроль за виконанIu{м дезiнфекчiйних заходiв на

кiнцевиХ зупинках пiсля кожного здiйсненого рейсу,
TepMiH: на час дii карантину

TepMiH: негайно

б. Управлiнню патрульноi полiцii в МиколаiЪськiй областi (,Щанiла в,м,),

управлiнню .rp"u""r"u"b1 дiяльностi гунП в Миколаiвськiй областi

(КЬ*"*ов Ф.I.) посилити контроль за дотриманIUI Iромадян"ч-,1 у1;:1у:
господарювання карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй на транспорт1

та в громадських мiсцях.
TepMiH: на час дiТ карантину


