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-шаіІ: ирпзЬсі@икг.пе1:

ПРОТОКОЛ № 15
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій виконавчого комітету міської ради
від 09 червня 2020 року
м. Білгород-Дністровський,
вул. Михайлівська, 56,
сесійна зала, 16.00
Головував: секретар міської ради,
голова комісії Грозов В.В.
Присутні: члени комісії та запрошені ( за окремим списком)
1.
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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», від 20.05.2020
№ 392 «Про встановлення карантину, з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»,
від 03.06.2020 № 435 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2020 р. № 392», рішення позачергового засідання комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської
обласної державної адміністрації від 05 червня 2020 року «Про продовження

карантину
та
послаблення
протиепідемічних
заходів,
спричинених
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на території Одеської області» (протокол № 23),
встановлено, що послаблення протиепідемічних заходів можливо.
Станом на 05 червня 2020 року аналіз захворюваності на СОУГО-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. Дозволити діяльність закладів культури, зокрема з приймання
відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних
заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі
приміщення, де проводиться захід, соціальне дистанціювання (1,5 м),
регулярної дезінфекції, дотримання протиепідемічних заходів, забезпечення
персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей,
рук).
З 10.06.2020
2. Дозволити проведення релігійних заходів за умови здійснення
контролю релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між
учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи
на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні.
Невідкладно
3. Дозволити діяльність закладів харчування, зокрема приймання
відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за
сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним
столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт
господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових
продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу
засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і
використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або
захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно (з дотриманням вимог
постанови Головного державного санітарного лікаря України від
02.06.2020 № 32).
Невідкладно
4. Дозволити діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
Невідкладно
5. Дозволити особам, які досягай 60-річного віку, не дотримуватися
зобов’язання щодо самоізоляції.
Невідкладно

6. Управлінню освіти, сім’ї, молоді та спорту міської ради
(Муржа-Ромащюк Л.І.):
6.1. Відновити роботу закладів загальної середньої освіти, які здійснюють
підготовку пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання у
2020 році відповідно до затвердженої мережі пунктів тестування області,
зокрема пробного тестування.
З 09.06.2020
6.2. Забезпечити проведення пробного зовнішнього незалежного
оцінювання з
дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного
випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря
України від 21 травня 2020 року № 24.
Відповідно до графіка
7. Управлінню економічного розвитку Білгород-Дністровської міської
ради, на виконання пункту 7 рішення комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації
від 05 червня 2020 (протокол № 23), довести до суб’єктів господарювання, які
провадять діяльність закладів громадського харчування щодо заборони їх
діяльності без державної реєстрації, як оператору ринку харчових продуктів
відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності
та якості харчових продуктів».
Невідкладно
2.
Про забезпечення чергового призову громадян до лав Збройних
сил України та інших військових формувань.
Відповідно до Указу Президента України від 23 березня 2020 року
№ 103/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби,
строки проведення чергових призовів на строкову військову службу у
2020 році» та розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації
від 16.04.2020 № 254/од/А-2020 «Про проведення чергових призовів до
Збройних сил України та інших військових формувань України, громадян
України на строкову військову службу у 2020 році та заходи щодо їх
забезпечення» в Одеській області розпочато призов громадян України до лав
Збройних сил України та інших військових формувань.
Враховуючи вимоги Національної служби здоров'я України та рішення
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації
від
03 червня 2020 року «Про забезпечення чергового призову громадян до лав
Збройних сил України та інших військових формувань» (протокол № 22),
з метою здійснення медичного огляду призовників на призовної дільниці міста
та виділення медичного персоналу для роботи у складі військово-лікарської
комісії комісія

ВИРІШИЛА:
1.
Управлінню економічного розвитку міської ради (Череващенко В.М.)
підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про виділення
коштів з резервного фонду міського бюджету у сумі 150,00 тис.грн. для КНП
«Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» міської ради та КНП
«Лікувально-діагностичний центр інфекційних хвороб» Одеської обласної
ради» для забезпечення виплати заробітної плати членам медичних комісій під
час їхньої роботи на призовної дільниці міста і вартості проведення аналізів.
Головним розпорядником коштів призначити виконавчий комітет БілгородДністровської міської ради.
До 11.06.2020
2.
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:.

В.В.Грозов

Г.О.Богатирьов

