
yKPAi'HA
миколАТвськд MICьKA рАдА

КЕРIВНИК РОБIТ
з лIквIдацri нАслIдкIв мЕдико-БIологrчноi

нАдзвичдйноi ситуАцri природного хАрАктвру, пов,яздноi
В ПОШИРЕННЯМ KOPOHABIPYCHOI ХВОРОБИ COVID-l9 НА

тЕриторri MrcTA миколА€вА

вiд 05.08.2020 р.

ька 14, м.Миколаiв, 5400l, тел.37-З6-1 з7-з6-|7

розпоряджЕннrI
МиколаiЪ j\b 14

278 протоколiв, винесенi
на загzLпьну суму 1l8150

Про посиленIш контролю за
виконаннrIм протиепiдемiчних
заходiв на територii MicTa
миколаева

рiшенням !ержавноi koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки та
надзвичаЙних ситуацiй вiд З 1 липrrя 2020 року на територiТ МиколаiЪськоi областi
встановлено <<зелений>> piBeHb епiдемiчноi небезпеки. Разом з тим в MicTi
Миколасвi продовжують фiксувати HoBi випадки захворюваностi на COVID-I9.
Станом на ранок 04.08.2020 всього в м.Миколасвi було офiцiйно пiдтверджено
189 позlлгивних випадкiв iнфiкуваншI за весь перiод спостереженшI.

За ocTaHHix 10 днiв зареестрованО 81 випадОк iнфiкування, з 1 до 4 серпня -
38 осiб.

за iнформацiею Головного управлiння !ержпродспоживслужби в
МиколаiЪськiй областi обстеженIUIми охоплено понад 547 об'ектiв торгiвлi,
громадського харчування, перукарень, спортзалiв, ринкiв, фiксуютьсянепоодинокi випадки порушення карантинних вимог: допуск без масок
вiдвiдувачiв, вiдсутнiсть контролю за дезiнфекцiею поверхонь та проведеннrIм
температУрного скринiнгу IIерсонiшу перед початком роботи, вiдсутнiсть
централiзованого збору використаних однорЕlзових ЗIЗ. особливе занепокоення
викJIикас нехтування карантинними обмеженнями мережею продовольчих
магазинiв фiрми (( Елiка>>, мережi продовольчих магазинi( реалiзацiя
рибопродуктiв) ФоП Коченовського в.Б. В магzшинах не виконуються
р екомендацiТ Головного санiтарного лiкаря УкраiЪи.

за порушешш карантинних обмежень складено
постанови tlpo накJIаданн;I штрафу по cTaTTi 42 куАII
грн.

Транспортнi пiдприемств, якi здiйснюють реryлярнi пасажирськi
п9ревезеннrI в м. Миколаевi не виконують вимоги рекомендацiй щодо органiзацii
протиепiдемiчних заходiв при наданнi послуг з перевезенIUI пасажирiв на перiод
караIrгинУ у зв'язкУ з поширеннrIм KopoHoBipycHoi хвороби (CovID_l9): водii
цромадського пасажирського транспорту доIIускають паоажирiв без засобiв
захисту органiв диханшI та здiйснюють перевезенIUI пасЕDкирiв у кiлькостi, що



перевищуе кiлькiсть мiсць для сидiння. Правоохороннi органи фактичноприпинили контролЬ за дотриманшIМ карантинних обмежень .rр" .liй.неннi
пасажирських перевезень по MicTy.

керуючись статгею 75 Кодексу цивiльного захисту Укратни, статтею 5Закону Украihи "Про захист населенFuI вiд iнфекцiйних хворЪб'', постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09.01.214 Ns l1 "Про .uru.рдrпення Положенняпро едину державну систему цивiльного захисry" з метою запобiгання
поширенню на територiТ Ущраши KopoHaBipycy CovID-lg та з урахуваннямпостанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд22.07.2020 Ns 641 <Про встановленIUI
карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз
значним поширеншIм гостроi респiраторноi хвороби CovID-lg, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2> :

1. Головам адмiнiстрацiй районiв ммро керiвникам структурнихпiдроздiлiв мiськвиконкому посилити коЕгроль за дотриманшIм напiдпорядкованих об'ектах та територiях рекомендацiй щодо органiзацii
протиепiдемiчних заходiв на перiод карантиЕу у зв'язку з поширенIшм
коронавiрусноi хвороби CovID-lg на територiТ MicTa Миколаева, затверджених
постановами заступника MiHicTpa охорони здоров'я - Головного державного
санiтарного лiкаря УкраiЪи Ляшка В.К.

TepMiH: на час дiТ карантину

2. Адмiнiстрацiям районiв МиколаiЪоькоi MicbKoi ради, cyMicHo з ММУ
.щержпродспоживслужби у Миколаiъськiй областi (ъябенкьва н.п.) та
управлiнням споживчого ринку ммР (Курляк О.М.):

2,1. продовжити заходи контролю за виконанням карантинних обмежень татимчасовиХ рекомендацiй суб'скгами господарюванIUI, яким дозволеЕовпроваджувати свою дiяльнiсть, а саме: торгiвлi на риЕках, торговельних центрах,майданчиках роздрiбноi торгiвлi, промислоu"* ,аiазинiв, зашадiв {ромадськогохарчуванIUI, перукарень, c€LпoHiB краси тощо стосовно дотримання ними вимог
профiлактичних та протиепiдемiчних заходiво спрямованих на запобiгання
поширенню гостроi респiраторноi хвороби CovID_lg на пiдпорядкованiй
територiТ, особливу увагу звертати на HiUIBHicTb у суб'скга господарюваннJI
договорiв на утилiзацiю засобiв iндивiдуirльного захисту.

TepMiH: на час дiТ карантину

2,2, ммУ Щержпродспоживслужби у МиколаiЪськiй областi (Рябенкова
н,п,) провести перевiрку мережi .rродо"ооьчих магазинiв фiрми <Елiкы напредмет виправлень порушень з дотримання постанови Головного санiтарного
лiкаря Украiни вiд 09.05.2020 Nsl7.

TepMiH: до 12.08.2020

3. Адмiнiстрацiям районiв Миколаiъськоi мiськоi ради:
3,1, CyMicHo iЗ гу нП в МиколаiЪськiЙ обласii та керiвниками ринкiвпосилити роботу iз недошущешUI виникненIUI стихiйноi' торгiвлi бiля

агропромислових ринкiв.
TepMiH: на час дii карантину

3,2, Продовжити робоry з обробки дезiнфiкуючими засобами зупиночних
комплексiв.



TepMiH: на час дiТ карантину

4. Нача_гrьнику служби у справах дiтей ммР (Кравченко Ю.В.) довести довiдповiдних суб'ектiв господарюваннrt Тимчасовi рекьмендацiт щодо органiзачiт
протиепiДемiчниХ заходiВ у дитячих закJIадах оздоровленIUI та вiдпочинку наперiоД карантиНу у зв'язку поширенIUIм KopoHaBipcHoi хвороби (сочtо_tя;,
затверджених постановою заступника MiHicTpa охорони здоров'я - Головного
доржавного санiтарного лiкаря УкраТни Ляшка В.К. вiд 30.07.2(i20 Ns4З.

TepMiH: негайно

5. Начальнику управлiння освiти ммР (Личко Г.В.):
5,1, довести до пiдпорядкованих закладiв освiти Тимчасовi рекомендацii

щодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у закJIадах освiти в перiод карантину узв'язку поширенням KopoHaBipcHoi хвороби (CovID-l9); затверджених
постановою заступника MiHicTpa охорони здоровОя - Головного державногосанiтарного лiкаря УкраiЪи Ляшка В.К. вiд зO.о7.;020 Ns42.

TepMiH: негайно

5.2. керiвникам пiдпорядкованих закlrадiв освiти укJIасти угоду iз
СПеЦiаЛiЗОВаНИМИ ПiДПРИеМСТВаМи на утилiзацiю засобiв iндивiдуt}льного захисту.

TepMiH: до 1 вересня

6, Управлiнню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунiкацiй ммр(Попов Д.Д.):

б,1, поси,гrити контроль за виконан}UIм дезiнфекцiйних заходiв на кiнцевих
зупинках пiсля кожного здiйсненого рейсу.

TepMiH: на час дii карантину

6,2, довестИ дО керiвникiв транспортних пiдприемств, якi здiйснюють
регулярнi пасажирськi перевезеншI в м. Миколаевi про вiдповiдальнiсть зазабезпечення в одiiЪ з асобами iндив iдуа-пьЕого з ахисту, з окрема р еспiр аторами .абозахисними масками, та здiйснення контролю за використанIUIм засобiвiндивiдуального 3ахисту, зокрема респiраторiв або захисних масок пасажирами
пiд час перевезенIUI, у тому числi виготовлених самостiйно.

TepMiH: на час дii карантину

6,3. cyMicHo iз управлiнням патрульноi полiцiт в Миколаiъськiй областiпровести рейдовi перевiрки дотриманIUI пасажирами |ромадського транспорту
масочного режиму.

TepMiH: до 14.08.2020

7, Управлiнню патрульноi полiцiт в Миколаiъськiй областi (щанiла в.м.)
посилити контроль за дотримання громадянами та субоскгами господарювання
карантинЕих обмежень та тимчасових рекомендацiй на транспортi.

TepMiH: на час дiТ карантину



8. Управлiнню превеЕтившоi дiяльностi гунп в Миколаiъськiй облhстi
(Ка-пмиков Ф"I.) посилити контроль за дотримання громадянами та суб'ектами
господарюванIuI карантинних обмежень та тимчасових рекомендацiй в
цромадських мiсцях.

TepMiH: на час дii карантину

9. Генера-шьному директору мкП <МиколаiЪводоканiш> (Дуде"ко Б.Л.)
взяти пiд особистий контроль посилення заходiв з виконання карантинних
обмежень та тимчасових рекомендацiй в пiдпорядкованих пiдроздiлах.

TepMiH: на час дii карантину

10. Управлiнню з питань НС та цзн мМР (Тунiтовський о.в.) вицести на
розгляд KoMiciI ТЕБ i нС м.Миколасва питаншI щодо призупинення роботи
мережi продовольчих магазинi з реалiзацii рибопродуктiв Фоп Коченовського
в.Б. за систематичне невиконаншI постанови Головного санiтарного лiкаря
Украiни вiд 09.05.2020 Ns17.

TepMiH: на наступне засiдання
'кТЕБ i НС м.Миколаева

11. Управлiнню охорони здоров'я ммР (Шамрай I.B.) cyMicHo з
управлiнням з питань Нс та Щзн ммр (тунiтовський о.в.) надавати допомоryмкп <миколаiъводокан€rл) в органiзацii виконаншI заходiв щодо попередженнrI
розповсюдженшI KopoHaBipcHoi хвороби (COVID_19) серед працiвникiв
пiдприемства.

TepMiH: на час дii карантину

12. Начальнику вiддiлу iнформацiйного забезпечення департаменту
мiського голови ммР (Хоржевська I.E.) за результатами засiдання -ruбу ,.р.ЬзмI довести до громадськостi iнформацiю щодо поточноi епiдемiологiчнот
сиryацii в м. Миколаевi та заходио якi вживаються.

TepMiH: 05.08.2020

1з. Керiвникам структурних пiдроздiлiв мiськвиконкому довести до
суб'сктiв господарювання вимоги п.2.3. протоколу Ng27 "iд з1.07.20D0
позачергОвого засiданшI регiональноТ КТЕБ i нС при МиколаiЪськiй О!Д в
частинi, що стосусться.

TepMiH: негайно

14. Iнформацiю щодо виконанIUI завдань даного розпорядженIUI Еадавати
до штабу з лiквiдацiT наслiдкiв надзвичайнот сиryацii через управлiння з питань
НС та цзн мМР (e-mail: пs@mkrаdа.gоч.uа ) у встановленi,"p*i"".

Керiвник робiт з лiквiдацii наслiдкiв
надзвичайноi сиryацiТ

О,Герасiменя 37-36-1

:ОЛОДИМИРКРИЛЕНКО


