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МIСЦЕВА KOIИICШ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГШНОi
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:78'7-57-|

зАтвЕр
Мiськи

ва KoМicii

проток

"t?":Ь*'
позачергового засiдання мiсцевоi KoMiciT зЪитаЪь тЬ
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м. Запорiжжя

Головував: Закальський В.О. - застутник голоЁимiсцевоТ KoMiciT з цитань
техногенно_екологiчноТ безпеки l надзвичаиних сиryацiй м. Запорiжжя - радник
мiського голови (за дорrrеннrlм мiського голови).
Присутнi :. .iлениКомi сii;
запрошенi (за окремим списком).
\

ПОРЯДОК ЩЕННИИ:
виконання протиепiдемiчних захоцiв на територii у.Зqgярi}lжтлз
I. Про
L
s.
метою запобiгання поширенлю_ лго9тр,оr респiраторноi . хвЬРОбИ COVID-.I9,
спричиненоi KopoHaBipycqiul SARS-CoV-2 та рiшення регlонЕLльноl коМlС11 З
питань техногенно-екологlчно1 безпеки та надЪвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ
областi вiд 1З.07 .2020 М27.
I. СЛУХАЛИ:
Про вuконання проmuепidелliчнttх захоdiв на mepumopit

5апоODtс

:

!а"рj?r,к1
OVID-]9,
поtuuреннр zосmро[ l4респiраmорноi' х9оро бu CIVL
Jчlеmою' запобizання поu,luренню
^толсryро[ mа Dlulення Dеzюнальноl koIvllcll з
спрuчuнено| KopoHaBipycoi,l SДRS-СоV-2
наьзвuчайнъh сumуацiй Запорiзькоi'
;;Йа';-"Йё"поi1iпБ-Ь'iблоztчпоi бrrпекu mаl наЬзвuчайнй
обласmi BiD 13,07.2020 ]U927.
Доповidач: Закалlьськuй

В.О,

л,l. ,

начальнltк управлiння

З

ПumаНЬ

попере'duсення наdзвuчайнuх сumуацiй mа цuвiльноzо захuсmу населеннЯ tиicbKoi
oadu.
_Спiвdоповidач: Хоtwуmов В.О. - завidувач ЦЦ^rЗg"орiзькuЙ мiськuЙ вiddiл
<ДУ Запорiзькuй обласнuЙ лабораmорнuй ценmр МОЗ Украlнu>.

'

KOMICШ ВИРIШИЛА:
1. Прийняти до вiдома iнформацiю про рiшення регiональноi KoMiciT

З

питанъ техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ
областi вiд 13.07.2020 Ns27.
Враховуючи змiни до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
2О.05.202О Jф392 <<Про' встановлення карантину з метою запобiгаriня
поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноi' хвороби COVID-l9,

2

'е

спричиненоi KopoнaBipycoм SARS- СоV-2>, внесених постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 08.07.2020 Ns588 <Про BHeceHHrI змiн до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20.05.2020 J\Гs392):
1.1. Прийняти до вiдома та виконання, rцо забороня€ться
та до 7-i години розваж€IJIъних закладiв (нiчних клубiв),

робота пiсля 23-i
а також суб'ектiв

господарськоi дiяльностi з надання посJtуг |ромадського харчуваннrI з
органiзацiею дозвiлля або без нього (pecTopaHiB, кафе, барiв, закусочних,

Тдалень, кафетерiiв, буфетiв тощо), закладiв культури, KpiM KiHoTeaTpiB та црiм
дiяльностi з надання послуг громадського харчування iз застосуванням адресноТ
доставки замовлень та замовлень на винос.
TepMiH вuконання: посmiйно на час dii каранmuну
1.2. Взяти до уваги BHeceHi змiни до Перелiку заходiв, якi пiдлягають
заборонi пiд час карантину на територii Запорiзькоi областi , з метою
запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоТ
Перелiк), прийнятого до вiдома та
KopoHaBipyc9м ,SARS-CoV-2
керування позачерговим засiданням мiсцевоi KoMiciI з питань техногенноекологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй м. Запорiжжя вiд 03.07.2020 М32,
а саме:
до п.5) пiсля слiв у <<примirценнях KiHoTeaTpiB> доповнити словами ((та
заходiв закJIадами культури);
додати до Перелiку п. 14: дiяльнiсть dакладiв культури з наповненiстю
понад 50 вiдсоткiв стацiонарних розмiщених мiсць дrця сидiння таlабо бiлъше
однiеi особи на 5 кв. MeTpiB площi закладу культури.
TepMiH вuконслння: посmiйно на час dit каранmuну
12. Днiпровському вiддiлу ГУ НацiональноТ полiцiТ в Запорiзъкiй областi,

(далi

Управлiнню патрульноi полiцii в Запорiзькiй областi, Зhпорiзькому Micbкoмy
упраfihiнню ГУ !ержпродспоживслryжби в Запорiзькiй областi, управлiнню з
питаньtтранспортного забезпечення та зв'язку MicbKoi ради посилити контроль
за дотриманням протиепiдемiчних jаходiв пiд час карантину в громадському
транспортi, закладах громадського харчування, розважапьних закладах у нiчний
час доби з метою запобiгiНня поширенню гостроi респiраторноi хвороби
COVID- 1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2.

Терлtiн вuконання: посmiйно на час ditKapaHmuHy
З. Районним адмiнiстрацiям MicbKoi ради р€вом з Щнiпровським вiддiлом
Запорiзькiй областi, iнспекцiею з
Нацiональноi полiцii Украiни
благоустрою мiськоI ради, департаментом правового забезпеченIш мiськоI ради
забезпечити проведеннrI щоденного.монiторинry виконаннrI протиепiдемiчних
заходiв пiд час роботи розважальних закладiв у нiчний час доби.
TepMiH вuконання: пdсmiйно на час dii'каранmuну
4. Управлiнню з питань транспортного забезпечення та зв'язку MicbKoi
ради вжити вiдповiдних заходiв tцодо реryлярного Контролю за дотриманням
перевiзниками встановJIених карантинних та протиепiдемiчних вимог пiд час
перевезення пасажирiв у мiсцевому транспортi загального користування.
Терллiн вuконання: посmiйно на ча9 dii'каранmЙну

в

ГУ

'
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5.

Щнiпровському вiддiлу ГУ Нацiональноi полiцii Украiни в
Запорiзькiй областi забезпечити необхiднi заходи реаryвання у разi звернень

про порушення вимог законодавства щодо карантинних обмеженБ: *.
Терл,ttн вuконання: посmiйно на час dii каранmuну
6. Районним адмiнiстрацiям мiськоi ради довести пiд особистий пiдпис
керiвникам розваж.Lльних закладiв (нiчних кryбiв), суб'ектiв господарськоТ
дiяльностi з наданнrI посJrуг громадського харчування з органiзацiею дозвiлля
або без нього фесторанiв, кафе, барiв, закусочних, iдалень, кафетерiТв, буфетiв
тощо) про виконаннrI заходiв, зЕвначених в пiдгryнктi 1 .1. Протоколу.
7. Керiвникам виконавчих органiв MicbKoT ради, пiдприемств, установ,
межах
органiзацiй, суб'ектам господарювання Bcix форп,t власностi
компетенцii забезпечити безумовне виконання:
7.1. Завдань, визначених законами УкраТни, актами Кабiнету MiHicTpiB,
протокольними рiшеннями державноi та регiональноi KoMiciI з питань ТЕБ та

в

НС, Перелiком"щодо запобiгання поширенню на територii Украiни

гостроТ

респiраторноi хвороби COVID- 1 9.

7.2. Постанов Головного державного санiтарного лiкаря Украiни вiд
0З.07.2020 Ns 39 <Про внесення змiн до Тимчасових рекомендацiй щодо
органiзацii протиепiдемiчних заходiв при органiзацiТ залiзничних перевеэень у
перiод карантину у зв'язку з поширеннjIм KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19))
та вiд 0З.07.2020 J\Ъ 40 кПро внесення змiн д'о Тимчасових рекомендацiй щодо
спорту на перiод карантину у зв'язку з поширенням KopoHaBipycHoT хвороби
(COVID-19).
Терлtiн вuконання: посmiйно на час dit каранmuну

Г'iшення KoMiciT прийнято вiдкритим голосуванням одноголосно.
Пропозицii членiв KoMicii BpaxoBaHi.

Заступник голови KoMiciT
Секретар KoMiciT
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----

В.о. Зака;rьський
М.В. Буласв
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ПОГОЩЖЕНО:
.Щиректор департаменту
правового заоезпечення
Зhпорiзькоi MicbKoi ради

f

