УКРАЇНА
БІЛГОРОД - ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Михайлівська, 56, м. Білгород-Дністровський, Одеська область, 67701
Тел./факс: (04849)2-24-44, тел. (04849) 3-32-77; 2-76-86; 2-73-31
Е-таі1: ирп§Ьсі@икг.пе1

ПРОТОКОЛ № 14
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради
від 01 червня 2020 року
м. Білгород-Дністровський,
вул. М ихайлівська, 56,
сесійна зала, 14.00
Головував: секретар міської ради,
голова комісії Грозов В.В.
Присутні; члени комісії та запрошені ( за окремим списком)
Про продовження карантину та послаблення протиепідемічних
заходів, спричинених коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на території міста
Білгорода-Дністровського, селищ міського типу Затока, Сергіївка.
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», від 20.05.2020
№ 392 «Про встановлення карантину, з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»,
рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації
від 29 травня 2020 року «Про продовження карантину та послаблення
протиепідемічних заходів, спричинених коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на
території Одеської області» (протокол № 21), встановлено, що послаблення
протиепідемічних заходів можливо.

Станом на 29 травня 2020 року аналіз захворюваності на СОУЮ-19 та
динаміки її розвитку на території Одеської області свідчить про можливість
подальшого
послаблення
протиепідемічних
заходів,
окрім
міста
Подільська, Болградського та Подільського районів.
З метою запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 та з урахуванням
епідемічної ситуації у місті, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Відновити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних
залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників
більше ніж 10 осіб).
3 01.06.2020
2. Дозволити проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть
участь не більше ніж 50 осіб.
3 01.06.2020
3. Забезпечити дотримання засновниками закладів вимог щодо організації
діяльності у період карантину та дотримання Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури і
спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОУГО-19), затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 26.05.2020 № 28.
Невідкладно
4. Дозволити використання спортивних залів, відкритих спортивних
майданчиків для проведення тренувань за умови дотримання протиепідемічних
заходів.
З 01.06.2020
5. Дозволити комунальному закладу «Білгород-Дністровська дитячоюнацька спортивна школа» використання спортивного залу закладу загальної
середньої освіти № 1 1 ,
з дотриманням санітарно-епідемічних норм після
перевірки сумісної комісії управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міської
ради
та
Білгород-Дністровського
районного
управління
ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.
За результатами перевірки
6. Відновити діяльність готелів відповідно до Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19) затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020
№ 22 .
3 01.06.2020
7. Дозволити проведення у концертних організаціях, художніх
(мистецьких) колективах репетицій та інших заходів, які не передбачають
одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови
забезпечення учасників засобами індивідуального захисту.
З 01.06.2020

8. Продовжити обмеження, що стосуються особистого прийому громадян
та розгляду звернень громадян у їх присутності.
На період проведення карантинних заходів
9. Дозволити проведення в закладах позашкільної освіти індивідуальних
занять, репетицій та занять в групах не більше ніж 10 осіб з дотримання
санітарно-епідеміологічних норм, маскового режиму, відповідної дистанції та
дезінфекції приміщень.
З 01.06.2020
10. Дозволити проведення релігійних заходів за умови перебування не
більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі, де проводиться релігійний
захід.
З 01.06.2020
11. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
(Муржа-Ромащюк Л.І.) та керівнику інклюзивно-ресурсного центру:
11.1. Здійснити організаційні заходи щодо відновлення роботи
інклюзивно-ресурсного центру в умовах адаптивного карантину.
3 01.06.2020
по 05.06.2020
11.2. Керівнику інклюзивно-ресурсного центру здійснювати комплексну
психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, першочергово щодо дітей, які
мають розпочати здобуття дошкільної та початкової освіти у 2020-2021
навчальному році, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
які потребують термінового влаштування до сімейних або державних форм
утримання.
З 01.06.2020
11.3. Забезпечити дотримання вимог щодо організації діяльності закладів
у період адаптивного карантину.
Невідкладно
12. Управлінню з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами міської
ради (Майзліс Ю.Ю.) - про виконання заходів протокольного рішення комісії
поінформувати Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації у визначені
строки письмово та на адресу ирг_сЬз@икг.пе1:.

