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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя
08.04.2020

м. Запоріжжя

№14

Головував: Еделєв В.Г. – перший заступник голови місцевої комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя –
радник міського голови (за дорученням міського голови).
Присутні: члени Комісії (за окремим списком),
запрошені (за окремим списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про посилення карантинних заходів на території міста Запоріжжя у
зв’язку з поширенням захворюваності на СОVID-19.
ВИСТУПИЛИ:
Еделєв В.Г.; Власюк О.О.; Ушакова В.В.; Коноваленко В.Я.; П’ятницький А.В.
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1.
Співробітники та військовослужбовці органів Служби безпеки
України, прокуратури України, Національної поліції України, судів України,
ДСНС України, Збройних Сил України, Національної Гвардії України проїзд в
громадському транспорті м. Запоріжжя під час карантину здійснюють на
підставі пред’явлення посвідчення або спеціальної перепустки.
2. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
міської ради Пустоварову А.І., директору департаменту охорони здоров’я
міської ради
Ушаковій В.В. розглянути питання організації проїзду у
транспорті пацієнтів, що отримують хронічний гемодіаліз.
Термін виконання: невідкладно
3. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Волобуєву В.О., директору департаменту інфраструктури та благоустрою
міської ради Коноваленко В.Я. на підставі розпоряджень керівника робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня від 31.03.2020
№1, від 01.04.2020 №2, опрацювати питання облаштування контрольнопропускних пунктів щодо забезпечення їх освітленням, встановлення дорожніх
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знаків, блоків, контейнерів для сміття, модульних
туалетів
та
надати
пропозиції на розгляд виконавчого комітету міської ради
Термін виконання: невідкладно
4. Звернути увагу суб’єктів господарювання, робота яких передбачає
приймання відвідувачів, на дотримання вимог по забезпеченню персоналу
(зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно. Рекомендувати обмежити доступ до закладів
відвідувачів за відсутності у них засобів індивідуального захисту, зокрема
респіратора або захисної маски, у тому числі виготовленими самостійно.
Термін виконання: невідкладно
Перший заступник голови Комісії

В.Г. Еделєв

Секретар Комісії

М.В. Будаєв
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ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту правового
забезпечення міської ради

В.М.Зломинога

