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псзачергового засiдання мiсцевоТ KoMicii з п4i
надзвичайних ситуацiй

22.06,2020 Nlr30

мiсцевоТ rtоrцiсiТ з пI,ITaI-lb

м. Запорirrtяtя раднllк
I'o;toByBaB: Еделсв в.г. - перший заступник Г9лоР:-Т-

l,ехногенl,tо-екологi.tнот безпеки i надзвичайних ситуацlи
,r,lсiкого I,oJloBи (за дорученням мiського голови),

Пtlисутlti :л ,lленЙ-Ком iciT;
запрошеIli (за окреN,Iим списком).

ПОРЯДОК ЩЕННИИ:

l. I lпо захопи по Rиконяннк) пост2ноRи Кябiнетv l\4iHicTniB Укпаi'ни вiд

r;.оо.)оzТir"ъsоб'-про..внесеr,"о .ri" до дея]{их aKTiB кабiнету)liг:::гiвукратни> та

i]lшеiillЯ _ регlональйоТ KoMicii з питанЬ техногенно-екологll{Flоi 0езпекrr та

ilалзi]ичаI,iнllх .;;у;"й з";;i;й;от;бл;;;iuiд tq.бб,zоzо j\г92з, ulд_2?.,9,9.?929.*2а,'"'" il,' iliri., -по'си-rtення 
коЕlтролю за до,тр_иманняу 1q9:1:п,деNlillнIlх 

,]l1\одlв в

\i. JllII|]I]lriiilirl i \.lcTOK) нсдопушецнLцоццреIня гостроТ рес'пiраторllоi" хвоlrобrr COV]D-
, _9" сrlри,l1.I неноТ коронавiруёоп,r SARS-CoV-2,

i" СJiУХАЛИ:
П1-1rl сптоАtt по Rltконпн,н{) посlипнонl KaбiHptпll MiHiclпtэia Vкппi,нtt Bid ]7,06,2020

,ry.\t,rl"'i'il,b'b,','"i,,',,',',i;r,i,; о,о oeiitt.x акtпiв Kafiyettty,,M:|i,2,!:_Yrp:::u",,,,|ж:iItle:lltl:
i)l,|? i() tt0,|l.t)lt()i.' tco-vtic i|' З п,LП11.(lltI) l11ехtlоZеl Iно-е_колоЭiчно| безltекu l11a rшOзвttча,Lt,tlLtх

',' 
,,r|,,|r,',,ii,"'ir,,u,jiroKoi, обла.спli Bib t'i.-бo.zoz0 

^Г923, 
вid 22.0б.2020 

^Г924.' 
Д<llttлвidi,lч: Еdел.св В.Г. - раdнuк MicbKozo ZoJloBu,

спiвdоповir)ач; хомуtповЪ.(;.':-iЬi,iiбiiqi"iУ <.Запорiзькttй лliсьt<uЙ ВiddiЛ <v\Y

З о n о рi| oiiriл- о оi о i, i i t л а б, Ь р а п t ор нuй ц енmр 
"мо З У кр at нu > .

:iОh,llСIЯ ВИРlШИЛА:
t. Прийнrrти до вiдома iнформацiю доповiдача, 

. Чо постановоrо ltабiнеl,у

.чiiliiсг;lirз YiipaTHlt вiд 17,06.202():TcSOO кПро внесення зь,tii+ до деяких aKTiB Кабiнет1,

i',iiiricTiэiB УltраТtrи>) на територii УкраТни. з Z.2 червня п9 
] 1 ::::: ?2?:1л::::""вЛе}tО

каi]аltгi,lгl та застосовуються протиепiдемiчrri заходи, якi визна,lglli цtсtо постановою та

1littleitltяb,tt.l регiональнот koMiciT з питань техногенно-екологiчнот бёзпеки та

iil};]tЗi_]jlLлзйнltх ситуашiй ЗагrорiзькоТ областi вiд 19.06.2020 JV923, вiд 22"06,2020 
^г924,

yKPAiHA
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2. Вiдповiдно до постанови Кабiнету N4iHicTpiB Украiни вiд |1.06,202а J\г9500

<<illэtl t]Hece}lHrI змiн до деяких aKTiB Кабiнету N{iHicTpiB Украiни>) установлено, шо:

t;ll пеlliсlд дiТ карантину роботу розпочинати:
- L] L,l]i,Lt;1aх I]иконавчоТ влади, органах мiсцевого самоврядування о 8 годинi;

- в цеI]трах надання адмiнiстративних послуг, органах соцiального захисту

iJасеJIеII[Iя, територiалъних органах Пенсiйного фонду Украiни о ] 0 годинi.

з. Прlrйняти до виконання Перелiк заходiв,tпi пiдлягаютъ заборонi. пiд час

i(арантин,y i{a територiТ м. Запорiжжя, з метою запобiгання поширенню гостроТ

,ecilipal,rl])HOT хвороби COVID-i9, спричиненоТ KopoHaBipycoN,I SARS-CoV-2, шto

дOдасrься до протокольного рiшення регiональнот Koп,liciT з питань l,ЕБ та нс
Заtttllэiзl,tiоТ об;rастi вiд 22.06.2020 IГs24 (далi - Перелiк), ЩО ДОДаСТЬСЯ.

TepMiH BL\K1Hання: п.осm iйно l.Iа, час dil' кар(l,H]tiltl l||

.+л ltepiBHr.rKaп,r виконавчих органiв MicbKoТ ради, пiдпрrtсIчtств, ycTaLIoB,

,эllгliгtiзацiй, суб'ектаN,I господарювання Bcix форм власностi забезпечитlI неухиль}lе

i]ll]ici;ailHя i]иNIог постанови Кабiнету N4iHicTpiB УКРаТНИ ВiД |1.06.2020 Л9500 uПРО

iJi-tecel-JHri зп,riн до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни>> та рiшення регiональноТ
i;orr;iciT з пLIтань техIJогенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ

обл:,lсt-i вiд 19.06,2020 ль2З, вiд 22,06,2020 ЛЪ24 та в межах наданlIх повноваже[Iь] з

. 
i_ll]),\,tsl,iFiHя:r1 не!хllльного дотриI\{ання протиепiДеrr,riчних захоДiв:

з аб ез пе,-t Ити FlеухИл ьне виконанIля заходiв, визначенrtх Перелiкоьt ;

акцеIIтувати увагУ на Те' що на територii MicTa встановлеF{о t{apaElTIII{ та

i]},l конання протиепiдемiчних заходiв с обов'язковим;
п{)силити проведення роз'яснювальноТ роботи шодо дотрtlп,lання

il1l,_lr t,iепiдеьtiчt-tих заходiв населенням MicTa,

111;;r цьоN,tу врахувати, шо дiяльнiсть суб'сктiв господарIованFIя в пeplojl

](;li]al]TиLty l]еl.JtаN{ентусться законодавством УкраТни та вiдповiднипlll рекомендацiями

цодо оргаr.iзацiт протиепiдемiчних заходiв, затверджених головним дер}кавниN{

cliHiTilpHrtп-t лil,арем Украiни. 
о ябп ппсипенн ,{ie бутиРiirtенtlя l]po послаблення або п::ил:нн1 "р:*_,j",a:,y:"1х 

заходiв IvIo]

i]r]l]e Г, lяIJ\,-г() вI,lходяаIii з оцiнки tlоточноТ епiдемtчноt ситуац11 в регlон1,
Терлliн вuкоt-lал"tня; rlocmittHo на ,Lac dii.' liap(lHtllLtl!\:

;i" СЛУХАJlИ:
llpo посtLпення конmролю за dоmрuл,tаннял| ппоmuеу1!.?!:i:::у:,,,з_ахоdiв в

tl. lt;lloDi.|lt,.)l{.,я Ч''.i,ii,,u,Ь"",i'u\ЬпrIt{ення поLuIц,енllя ?ocmpol pecПiPatttoPHoi' xB()P()6tI
:,' il i' i U, t i.,": i i р,,,, u н е н о1' к о р о н а в {русолz .Sl Д,S - С о V - 2,

1r,tt, lBi сiсtч." Еdелев В.Г. - padHl.tK MicbKozo Zоловu,

i-i r_i t 1 
i о i cl i t ь н oi п о,л i ц i| у кр ai, tltl в з апор iз ькiй о блас пl i.

iiОМiСlЯ ВИРlШИЛА:
l. Прl.il-rrrяти до вiдома iнформацiю доповiдачiв шодо посилення контролю за

до,гi] ll м ан H rIN,t l ll]отие п iдемiчноТ заходiв,
2. firliпlэoBcblio]\,Iy вiддiлу полiцiТ ГУ Нацiональноi полiцiТ УкраТни в ЗапорiзьiсiГл

с_,бластi" Запорiзькому Micbкoмy управлiнню ГУ .Щержпродспо}кивслух<б1,1 в Запорiзькiй
,: _... ,,,.:.),i i.tL l l.

2.i. посилити контроль за дотриманням. санiтарного законодавства, у тому Liисл]

liос.гаFIов головного дер}кавного санlтарного лlкаря УкраТни вiд 09.05 .2020 лъ,20 (rцодо
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)ijгаii;заili; протиепiдеп,tiчних заходiв у перукарнях та салонах краси), вiд
., l"t):,2020 }iq 25 (rцодо органiзачii протиепiдемiчних заходiв у дошкiльних закладах), вiл
О2.U6.2020 _Мс З2 (шодо органiзацiТ протиепiдемiчних заходiв у закладах грс]\4адського

,.,1ll)il,?в"lJня), вiд О2.06.2020 ЛЪ 33 (rцодо органiзацii протиепiдемiчних заходiв у деяклtх
]lItijlli*liix сРiзl.rчнсli культури та спорry), вiд 06.06.2020 Jф 34 (шодо органiзацiТ
;l;lt;т,;tепijlеr,t]чнtrх заходiв пiд час роботи ринкiв), вiд 06.06.2020 ЛГ9 36 (шодо органiзатliТ

;tlrот;.lеitiдеь,ti.tних заходiв у закладах, шо надають послуги з розмirцення);
Терл,tiн BL:Ko нання ; по с miйно Hcl ча с d i l' ка р а t,t l11 Lt.l1l)

2.2. забезпе.tити здiйснення заходiв контролtо за об'сктами вiдповiднtl До

зс,гililовлеIll.{х вllNIог lliодо здiйснення протиепiдемiчних заходiв на перiсlд караНТИНУ \'

J;i'язкч з пошI.lренняN,{ KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-i9), затверд}кеIil,tх ГОЛОВIlLlN,I

., lc il )l; ::,i I] i i t'i r,l с а н i Tal] н LI \1 л i каре b,r Укр аТни :

i,оlэгiвлi продсlвольчил,lи та непродовольчими товарами, агрогIроДоВольrIиN,{и

i ;i.l н KaIlLl. заI(лада]\{и громадського харчування.
j " Раilонгrлtшt адмiнiстрацiям MicbKoT ради посилити роботу мобiльних ГрУП ДЛЯ

.,,iiiiclteHHrl контролю та проведення роз'яснювальноi роботи шодо дотриN,IаНня

t t 1lсlтltеttiлепti.tних заходiв населенням MicTa,
А,кuентувати увагу, п]о на територii' м. Запорiжlкя встановлено KapaHTIjH та

l ; ; l,,.j: iiiI i I iя i 1,1() l }iet t i.,tebl i.l нttх,]аходi в с обов'язковим,
терл.liн вtlкоLtання; tloсmiйно Lta, rtac dii., кара|1l11LtHy

4. УправЛiннtО з питанЪ транспоРтногО забезпечення та зв'язку MicbKoT радIi:
4. i. опрацIовати шtоrкливiсть збiльшення кiлькостi транспортних засобiв 1]а

iiicb;<lrx автобуснI]х маршрутах загаJIьного користування або зап.tiну lpaнcl]oplV на

iiLtToa"!cii бiльшоТ паса}кироп,riсткостi (у вiдповiдностi до пасажиропотокУ).
.i.2" }, ;эазi необхiдностi розробити (скорегувати) маршрути руху гроN,lадського

;llai].ilOpT_{ з ,vр&хуванням змiнених графiкiв роботи пiдприсмств. установ, органiзаriiй

;_пяI забезпеченI-Iя можливостi гtеремiщення працiвникiв на робоТУ/З РОбОТИ.
TepMiH вuконання: dо 26.0б,2020

i-Iep !rтиr."r заступник голови Комiсiц"*-7 {r,t,{"d*-Ыffrо.п.u

L.eKpe,r:ap Кошriсii I\4.B. Будасв
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ПОГОДЖЕНО:

Щ; t эс t;r ор деп артаменту
l*I,

ll L]авового заOезпечення
лl

J:"it tорtзькоt MlcbKol ради В.М. Зломинога
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.i Щодаток
до протоколу регiональноТ KoMiciT з

питань ТЕБ та НС в Запорiзьrtiйl сlбласr,i
вtд22.06,2020 ЛЪ 24

пЕрЕлIк
зilходiв, яrсi пiдлягаIоть заборонi, гiiд час карантиI]у на TepllTopiT

ЗапоlэiзьltоТ областi, з метою запобiгання поширенню гостроТ респiраторгrоТ
;tвоllоби COVID- 1 9, спрl.tчиненоi KopoHaBipycoil,I SARS-CoV-2

i-]iдповiдно до норil{ативно-правових ак,гiв на територiТ Запорiзьt,.оТ
t-.б_п acTi з cr б о s; о t lя € tllb ся2

i ) перебування в громадських будинках i спорудах, громадськоN,Iу
,ii]altcпopTi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, зокреN,Iа респiраторiв
або захисних N,{acoк, шо закривають Hic та рот, у ToN,ly- чlrслi виготовлених
cnrtocTiг"trto;

2) перебчвання FIа вулицях без документiв, що посвiд.tl,ють особу,
il i;tт,tзердяtуIоть громадянство чи iT спецiальний статус;

3) сашlовiльно залишати мiсця самоiзоляцiТ, обсервацiТ;

,l) вiдвiлування закладiв освiти iT здобувачами в групах бiльше 10 осiб,
rcpirr.,r у,частi у лерlкавнiй пiдсумковiй атестацiТ у формi зовнiшнього неЗалехtIJого

сlцiнlовання, зовнiшньому незалежному оцiнrованнi, вступних випробУваFIнях.
c.lll4нoN,Iy вступному iспитi з iноземноТ мови, сдиному фаховому вступноljv
l;;.tпроСlчваннi. атестацiТ у формi тестових екзап,tенiв лiцеr+зiйн1lх iнтегроваtII,{х

i,-i,l;liB "iiPO,i{"" а Taкo.яt здiйснення гriдтвердiкеннrI I<Ba-liiсPiKaшiT пrоряt,.iв.

ГlрrJI]tJ/lеНня пiдгс-lТовкИ п,tорякiв, членiв екiпажiв ],орговеJrьних с}/ден, :]ol(l]e\la

Tl.{X, що здiйснrоють плаваI]ня внутрiшнiми водними шляхаIuи YKpaTHit, та

гli]оl]едення пiдготовки судноводiТв малих/ма_,томiрних суден;

5) проведення масових (культурних, розважальних, СПОР'ГИВНI,1Х,

сtlцiальrtих, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв за участю бiльше однiсТ

особlt на 5 кв" MeTpiB площi будiвлi або територiт (якrцо захiд проводиться на

вiдкритому повiтрi), ле проводиться захiд. Органiзатор заходу вiдповiдальнtriYt

за дотриМаннЯ фiзичноi дистанцiТ Mix< учасниками не менше нiж 1,5 метра;

6) liiялi,rriсть дl.tтячих закладiв оздоровленFIя та вiдпо,{инliу;

1) здiitсttення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень

автол,iобiльним транспортом, зокрема пасажирських перевезеrIь на п,licbkrtx

ав,гобl,сних маршрутах у режимi маршIрутного TaKci, в електри{ному (трамвай,



2

l-ilо-irеliбУс), залiзНичноNltУ транспоРтi. У MicbKoмy, при]чriському. MiltпticbKoMtlr.
t;liv,гlэilлньооб;lасному та мiжобласному сполученнi, в кiлькостi бiльше Hi>tt
;;iльitiсть rvricцb Для сидiння, u]о передбачена технiчною характеристиксю
,;,},агiспоpтного засобу, визначена в реестрацiйних локуN,Iентах на цей
'i РаНСПОРТниЙ засiб. Перевiзник несе вiдповiдальнiсть за забезпечення водiТв
ЗаСОбаr.iи iндивiдуального захист)/, зокрема респiраторами або захисними
j\iitclia]\,{1.1, та коIlтроль використання засобiв .iндивiдуального захllсту, зокре\,1а

1lecililэllTolэiB або захисtлих масок пасажирами пiд Liac перевезеFIня:

Е) ПостачальникаN{ електричноТ енергiТ, оператораN.{ систем розпоцiл1,
СЛеК'гРl,i'iноТ енергiТ здiЙснювати вiдключення та обмеження нижче
';еХ}tологi'tlltlго MiHiпtyMy споживання електричноi енергiТ пiдпрrtслlств
uсгlтралiзоваI{ого водопостачання та водовiдведення незалежно вiд cPopr,i1.1

Ll,п il c l] ос Ti, tзl,гл едо бувних п iдприсмств ;

9) постачальникам природного газу здiйснювати припинення постачання
пl]иродного газу виробникам тепловоТ та електричноТ енергiТ (припинення
зlt5езпе.tення спояtивача необхiдниN{и пiдтвердженими обсягап,tрl прI]родного
гl1_-t_л/, tIеIlOjlанIIя оператору газотранспортноТ систеп,tи Hob,tiHaцiй/peHor,lir{artiii на
l,i]агjJIlоljт\,ванI-{я природного газу для задоволення потреб спо;lt1.1ва.iiв.

зNjеiJIпеl{l1я перiоду постачання в irlформацiйнiй платфорлri оператора
t,а:]отрансгlортноi системи таlабо надсилання доручень на припинення
(обьrеяtення) транспортування/ розподiлу природного газу для споживаL]iв або
припинення газопостачання) незалежно вiд форми власностi;

i0) вiдвiдування установ i закладiв соцiальнЬrго захисту, в яIiих
Tl.IN,ILlacoBo або постiйно проживають/перебувають громадяни похилого BiKy,
ветера]{и вiйни i працi, особи з iнвалiднiстю, особи iз стiйкипли
iltте.лектуаJтьгIими або психiчними порушенняN4и, ycTaI-IoB i закладiв, u]о

Lla,rla]ol,b соltiальнi lrослуги сiп,t'ям/особап,r у складних життсвllх обставинах,
iiiэiii ycTatltlB i заt<ладiв, якi надають соцiальнi послуги elicTperro (кризово);

1 1) закладаN,{ охорони здоров'я проведення плановLIх захоДiв З

госrtiталiзацiТ, KpiM :

плаtrовоi госпiталiзацiТ в регiонах, в яких заповrlенiсть лirкок у закЛаДаХ

о:iol]o]]},l з7lсlрtlв'я, визначених для госпiталiзацiТ пацiснтiв з пiдтверд}l(ениNl

вl{ilадliоN,I COVID-l9, становить менш як 50 вiдсоткiв. Щозвiл на проtsеДеНнЯ

llтtагiовоi госпiталiзацii в регiонi встановлюеться рiшенням регiональноi koruriciT

з пi.iтань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй, яке

1эозмiщусться на офiцiйнопцу iнформацiйному порталi Кабiнету N4iHicTpiB

}'i<lэаТни (за гrосиланI]я]vt http://covid 1 9.gov.ua);
нада}tня п,tедичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiгу вагiтностi

тa lIолоt,iв;
шаtлання медичноТ допомоги вагiтним, родiллям, породiллям,



з

IiовонароджениN{,
надання NIедичнот допомоги у опецiалiзованих вiддiленнях закладiв

tl }"t.lро LI I.1 здоров' я пацiснтам з онкологiчн;,iми захворюванняN,lи ;

надання палiативнот медичноi доfомоги у стацlонарних yN,ioBax;

проведення iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацiт,

,ilillj,(.) вгtаслiдок Тх перенесення (вiдтермiнування) icHYc ЗНаЧНИЙ РИЗИК ДЛЯ

7Iii.i1, 1 я або здоров'.lt.
Пацiсliлти, якип,,I надаеться N{едична допомога у зв'язку з проведенням

i]_iiанових заходiв з госпiталiзацiт, пiдлягають обов,язковоN,Iу тестуванню на

a]о \,I D- l 9 вiдповiдно до стандартiв MiHicTepcTBa охорОi{И ЗДОРОВ'Я;

i 2) перетин дер}кавного кордону iнозе,rtцяь,tи та особаьtи без

i.l]О,\iа_]Яl]ства (крiп,t iноземцiв, осiб без громадянства, якi постiйrно проirtllваIоть

iii] -геl_]ll.гОрiТ YKрaTHI{, та осiб, яких визнано бiженцями, або осiб, якi потlэебують

,цодаткового захисту) без наявного полiса (свiдоuтва, сертифiката) страхування

витl]ат, пов'язаНих з лiкУванням COVID-19, обсервацiсю.

Особi, визначенiй об.uцом першим цього пiдпуллкту, у якоТ вiдсутнiii

liолiс (свiдоttтво, сертифiкат) страхування витрат, пов'язаtlих з liкчванням

:.O\iiD-19' обсерваrliсю, уповноваженоЮ слуяtбовоЮ особоЮ пiдроз.riлr,

схоl]оllи ]1ерiliавного кордону вiдпtовляеться у перетиitаннi дерiliавного I(ордог]у

в поI]ядку, визI]аченому статтею 14 Закону УкраТни "Про прllкордонllлtй

tiон,грол ь".

Секретар Вадим ОРПШ


