Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17 березня 2020 року

№ 34

Про затвердження додаткових
протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню
гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом СОVID-19
на території Помічнянської ОТГ
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
СОVID-19» зі змінами внесеними 16 березня 2020 року № 215, розпорядження
голови Кіровоградської обласної державної адміністрації № 219-р від 12 березня
2020 «Про запобігання поширенню на території області коронавірусу
СОVID-19», відповідно до протоколу № 2 від 10 березня 2020 року
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій «Про стан забезпечення санітарноепідеміологічного благополуччя населення України та заходів стосовно
стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом СОVID-19»,
протоколу позачергового засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки га надзвичайних ситуацій № 6 від 11 березня 2020 року
«Про вжиття заходів та виконання завдань щодо ефективної протидії
поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації епідемічної
ситуації на території області», статті 32 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб», частини другої статті 30 Закону України «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з мстою
запобігання занесенню і поширенню на території Помічнянської об’єднаної
територіальної громади коронавірусу СОVID-19, керуючись статтею 32 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет
Помічнянської міської ради в и р і ш и в:
1. Затвердити протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і

поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої
СОVID-19 на території Помічнянської ОТГ (додається).

коронавірусом

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Помічнянського
міського голову Антошика М.М., організацію виконання на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера)
Щербатюка А.С., в.о. старости Чорновірову Л.Б.

Міський голова

Микола АНТОШИК

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від 17 березня 2020 року

ПРОТИЕПІДИМІЧНІ ЗАХОДИ
Щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої корона вірусом СОVID-19 на території Помічнянської ОТГ
№
1

2

3

4

5

Найменування заходів
Проведення роз'яснювальної роботи
серед населення щодо необхідності
дотримання правил санігарногігіснічних, санітарнопротиепідемічних правил і норм,
передбачених Законом України «Про
захист населення від інфекційних
хвороб» в побутових умовах та
звернення безпосередньо до сімейного
лікаря в телефонному режимі в разі
появи симптомів, що свідчать про
гострі респіраторні захворювання.
Рекомендувати населенню
утримуватися від поїздок між
населеними пунктами, а також
перебування в громадських місцях без
крайньої потреби.
Заборонити проведення масових,
релігійних, обрядових заходів,
виключити планування таких заходів
до стабілізації ситуації.
Рекомендувати керівникам релігійних
організацій перевести служіння у
дистанційний режим та забезпечити
виконання постанови КМУ від 11
березня 2020 року № 211 зі змінами.
Запровадити щоденний температурний
скринінг персоналу, негайно
відправляти додому на самоізоляцію

Виконавець

Термін
виконання

Міський голова,
працівники апарату,
в.о.старости та
працівники
старостинського
округу

До стабілізації
ситуації

Міський голова,
в.о.старости

До стабілізації
ситуації

Міський голова,
В.о.старости

До стабілізації
ситуації

Міський голова,
В.о.старости

До стабілізації
ситуації

Міський голова,
В.о.старости
ЦПМСД

До стабілізації
ситуації

працівників, які мають ознаки гострих
респіраторних захворювань.
6

Забезпечити проведення
дезінфекційних заходів в установах,
підприємствах та організаціях.

7

Передбачити режим регулярного
провітрювання приміщень.

8

Скасувати до особливого
розпорядження проведення особистих
прийомів в органах місцевого
самоврядування.
Припинити до особливого
розпорядження проведення особистих
прийомів громадян працівниками
апарату міської ради, крім виникнення
надтермінових обставин, здійснювати
прийом громадян дистанційно
засобами телефонного зв’язку або за
допомогою електронної пошти
Перевести діяльність усіх закладів
освіти та культури в режим
дистанційного навчання

9

10

11

12

Повідомити про припинення роботи
суб’єктів господарювання, які
здійснюють приймання відвідувачів,
зокрема закладів громадського
харчування (ресторанів, кафе тощо),
торговельно-розважальних центрів,
інших закладів розважальної
діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури, торговельного і побутового
обслуговування населення, крім
роздрібної торгівлі продуктами
харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами
медичного призначення, засобами
зв’язку, провадження банківської та
страхової діяльності
Розмістити на дошках об'яв
інформаційних стендах, офіційному
сайті та офіційній сторінці в Фейсбук

Керівники
підприємств, установ,
організацій
Міський голова,
В.о.старости
ЦПМСД
Керівники
підприємств, установ,
організацій
Міський голова,
В.о.старости
ЦПМСД
Керівники
підприємств, установ,
організацій
Міський голова,
в.о.старости

До стабілізації
ситуації

Постійно

На період карантину

Міський голова,
в.о.старости,
Керуючий справами
(секретар)
виконавчого
комітету, керівники
установ

На період карантину

Начальник відділу
освіти, начальник
відділу культури,
туризму, молоді та
спорту
Міський голова,
В.о.старости

На період карантину

ЦНАП
Завідувач сектору
ведення військового

До стабілізації
ситуації

До стабілізації
ситуації

обліку
інформацію щодо обов’язкового
повідомлення громадянами, які
повертаються з закордону про прибуття
на територію громади

_________________________

