КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 12
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
22 квітня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: заступник міського голови – начальник управління соціальної
політики міської ради, заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС
Марченко К.В.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про заходи щодо боротьби з поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19.
(ЗАБАЗНОВА О.А.)
Враховуючи позитивну динаміку зниження рівню захворюваності в
територіальній громаді, на підстав клопотань управління освіти та спорту та
відділу культури міської ради, у відповідності до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 та рішення обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від
16.04.2021 №11), за результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Дозволити відвідування спортивних залів, фітнес-центрів, басейну за
умови обмеження кількості відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 м 2
загальної площі приміщення, басейну - не більше ніж чотири особи на одній
доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних
груп.
Термін виконання: з 26.04.2021
2. Дозволити відвідування закладів культури територіальної громади за умов
дотримання усіх санітарних норм та протиепідемічних заходів, в тому числі:
забезпечення скринінгу температури у працівників та відвідувачів закладів;
додаткового провітрювання та дезінфекції приміщень в установлені
(відповідно до графіку) санітарні години;
обов’язкової санітарної обробки рук та перебування у захисних масках;
безумовного дотримання норми заповнювання виставкових приміщень
(залів) із розрахунку не більше 5-ти осіб в одному залі закладу, а також
дотримання соціальної дистанції між відвідувачами не ближче ніж 1,5 метра.
Термін виконання: з 26.04.2021

3. Управлінню освіти та спорту міської ради (Касаткіна О.Ю.), відділу
культури міської ради (Рибінська С.Ф.), керівникам закладів культури та спорту
забезпечити дотримання визначених протиепідемічних заходів.
4. Відділу внутрішньої політики міської ради (Луков Т.О.) забезпечити
доведення цього рішення до населення територіальної громади, висвітлення його
в засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
Термін виконання: невідкладно.
5. Контроль за виконанням рішення з 1-го питання покласти на заступника
міського голови – начальника управління соціальної політики міської ради
Марченка К.В.
Заступник голови комісії

К.Марченко

Секретар комісії

Г.Липовецький

