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КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
02 квітня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС, заступник
міського голови – начальник управління соціальної політики міської ради
Марченко К.В.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про запровадження посилених заходів щодо боротьби з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19.
(ЗАБАЗНОВА О.А.)
З кінця лютого місяця 2021 року на території Козятинської міської
територіальної громади спостерігається різке погіршення епідемічної ситуації із
захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Особливо складна
ситуація складається протягом останніх двох тижнів.
Впродовж останніх семи днів у територіальній громаді виявлено 190 нових
випадків COVID-19. Випадки захворювань реєструються у всіх населених
пунктах громади та серед усіх вікових груп населення, в тому числі дитячого.
Попередніми рішеннями міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (протоколи від 26.02.2021 №5 та від 15.03.2021
№7) були введені окремі обмеження «червоного» рівню епідемічної небезпеки, а
саме було заборонено:
- відвідування професійних (професійно-технічних), загальноосвітніх
(включно з 1-4 класами), позашкільних закладів усіх типів та форм власності
здобувачами освіти з переведенням їх на дистанційну форму навчання;
- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів.
- приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових
заходів;
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейні.
На виконання рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 02.04.2021 №8), враховуючи
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236
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протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COV1D-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (із змінами), за результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Продовжити дію раніше введених обмежень «червоного» рівню
епідемічної небезпеки.
Термін дії: до окремого рішення
після стабілізації епідемічної обстановки
2. Додатково заборонити:
- діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних
потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з
розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення:
Термін виконання: з 00.00 год. 03 квітня
до 00.00 год. 12 квітня 2021 року
- проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не
забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
Термін виконання: з 00.00 год. 03 квітня
до 00.00 год. 12 квітня 2021 року
3. Дозволити проведення на території громади офіційних спортивних заходів,
включених до Календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів Вінницької області на 2021 рік при умові дотримання відповідних
протиепідемічних заходів усіма учасниками змагань із обов’язковим лікарським
контролем за станом їх здоров'я.
Термін виконання: невідкладно.
4. Керівникам підприємств, установ територіальної громади (крім об’єктів
критичної інфраструктури) рекомендувати встановити для працівників режим
дистанційної (віддаленої) роботи.
Термін виконання: невідкладно
5. Доручити розпорядникам коштів міського бюджету, у підпорядковані яких
перебувають комунальні установи та заклади (підприємства, організації)
відповідно до ст. 113 Кодексу законів про працю України в умовах поширення
коронавірусної хвороби (COVID-19), визначених Кабінетом Міністрів України,
забезпечити виплату заробітної плати з розрахунку двох третин тарифної ставки
встановленого працівникові розряду (окладу).
Термін виконання: на період дії карантинних обмежень
6. Козятинському міському територіальному центру соціального
обслуговування (Дацюк О.О.) вжити заходи щодо організації роботи відділення
стаціонарного догляду підопічних, зокрема:
- забезпечити посилення протиепідемічного режиму та проведения
дезінфекційних заходів;
- скасувати проведення усіх нарад;
- максимально обмежити проведення усіх масових (культурних, спортивних,
релігійних та інших) заходів за участю працівників та підопічних закладу;
- обмежити відвідування підопічних родичами та рідними;
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- заборонити доступ сторонніх осіб до закладу;
- проводити щоденний температурний скринінг та посилений моніторинг
стану здоров’я отримувачів послуг та працівників закладу;
- призупинити до стабілізації ситуації будь-які поїздки підопічних за межі
закладу, або їхнє переведення до інших закладів;
- проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед працівників закладу
щодо неприпустимості недотримання правил особистого захисту (використання
індивідуальних засобів захисту, дотримання соціальної дистанції, обмеження
безпосередніх соціальних контактів) як на робочому місці так і в позаробочий час.
Термін виконання: до 15 .04.2021
7. Відділенню поліції №2 Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області
(Андрущак Р.Л.) спільно управлінням Держпродспоживслужби (Кравець В.В.)
посилити заходи державного нагляду за виконанням суб’єктами господарювання
карантинних вимог.
У випадках виявлення порушень діяльності суб’єктів господарювання, які
обслуговують відвідувачів, тимчасово призупиняти їх діяльність до виправлення
виявлених порушень, зокрема, у разі:
відсутності маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
відвідувачами не менш як 1,5 метра, в т.ч. перед входом до приміщення закладу;
відсутності забезпечення працівників засобами індивідуального захисту,
зокрема захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не
здійснюється належний контроль за їх використанням;
обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно;
відсутності забезпечення централізованого збору використаних засобів
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).
Термін виконання: невідкладно.
8. Відділу внутрішньої політики міської ради (Янковчук Н.А.) забезпечити
доведення до керівників релігійних громад вимог, викладених у п. 2 цього
рішення та активізувати роботу в засобах масової інформації з питань
необхідності дотримання протиепідемічних вимог громадянами та суб’єктами
господарської діяльності.
Термін виконання: невідкладно.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
– начальника управління соціальної політики міської ради Марченка К.В.

