ПРОТОКОЛ № 2
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
виконкому Хмельницької міської ради
м. Хмельницький

18 березня 2021 року

Головує - перший заступник голови комісії – Р. Примуш
Присутні - члени комісії (за окремим списком)
Розглянувши питання порядку денного:
1. Про введення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території міста Хмельницького.
(Ткач Б.В., Овчарук В.В.)
У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації та з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за
результатами обговорення,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
Додатково до обмежувальних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (зі змінами внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 17.02.2021р. №104 та від 24.02.2021 №154)
1.
Заборонити на території Хмельницької міської територіальної громади:
1.1. проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та
інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, офіційних спортивних заходів, включених до
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України,
області, міста та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів
без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом
здоров’я учасників;
1.2. приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових
заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, музеїв, суб’єктів господарювання,
пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів та кінотеатрів (з наповненістю кінозалів
або залів до 50 відсотків місць за умови дотримання шахового порядку розміщення у
кожному окремому кінозалі або залі);
Термін: з 22.03.2021 року – на період карантину
2. Обмежити на території Хмельницької міської територіальної громади прийом
громадян структурними підрозділами, виконавчими органами та комунальними
підприємствами міської ради, крім надання невідкладних послуг населенню.
Термін: з 22.03.2021 року – на період карантину
адміністративних послуг, структурним підрозділам,
виконавчим органам та комунальним підприємствами міської ради визначити
перелік послуг та порядок прийому фізичних осіб з метою надання послуг, як
невідкладних. Інформацію про їх перелік, довести до населення з використанням
офіційних веб-сайтів та інтернет ресурсів.
Термін: до 22.03.2021 року
2.1.

Управлінню

3. Департаменту освіти та науки спільно з керівниками закладів середньої
освіти на період шкільних канікул:
3.1. організувати роботу педагогічних працівників закладів шкільної освіти, роботу
гуртків у дистанційному режимі;
3.2. розробити для технічних працівників гнучкий графік роботи;
3.3. забезпечити проведення протиепідемічних (дезінфекційних) заходів в закладах
середньої та дошкільної освіти.
Термін: з 22.03.2021 року по 28.03.2021 року
4. Рекомендувати керівникам закладів вищої освіти запровадити навчання з
використанням дистанційної форми навчання.
Термін: з 22.03.2021 року по 28.03.2021 року
5. Управлінню культури та туризму перевести роботу гуртків в підвідомчих
закладах культури, в тому числі групові заняття в дистанційний режим.
Термін: з 22.03.2021 року – на період карантину
6. Управлінню молоді та спорту скоротити проведення занять в залах,
передбачивши їх проведення на відкритих майданчиках з дотриманням протиепідемічних
заходів.
Термін: з 22.03.2021 року – на період карантину
7. Управлінню торгівлі провести роз’яснювальну роботу з керівниками ринків та
власниками об’єктів торгівлі щодо суворого дотримання протиепідемічних заходів.
Термін: до 20.03.2021 року
8. Управлінню патрульної поліції в Хмельницькій області, Хмельницькому
районному управлінню поліції ГУНП у Хмельницькій області посилити контроль за
дотриманням протиепідемічних заходів під час здійснення перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних
маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (тролейбусах) транспорті, у
міському та приміському сполученні.
Термін: протягом карантину
9. КП «Муніципальна дружина», Хмельницькому районному управлінню
поліції ГУНП у Хмельницькій області, Управлінню патрульної поліції, ХМУ ГУ
Держпродспоживслужби у Хмельницькій області, Управлінню торгівлі посилити
роботу з контролю за дотриманням протиепідемічних заходів на території міста, в тому
числі в закладах громадського харчування, ринках, об’єктах торгівлі продовольчими та
непродовольчими групами товарів.
Термін: протягом карантину

Перший заступник голови комісії

Роман ПРИМУШ

Відповідальний секретар комісії

Світлана ГЕЙДА

