РОЗПОРЯДЖЕННЯ
помічнянського міського голови
Помічнянська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область

від 06 січня 2021 року

№ 1-р

Про вжиття заходів та виконання
завдань щодо ефективної протидії
поширенню коронавірусної інфекції
серед населення та стабілізації
епідемічної ситуації на території
Помічнянської міської ради

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спичиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на
виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічноїнадзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня,
пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби Кіровоградської обласної
державної адміністрації від 18 .12.2020 № 75 та з метою запобігання поширення на
території Помічнянської об’єднаної територіальної громади гострої респіраторної
хвороби COVID-19, керуючись ст. 33, 38, 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

1.
Заборонити в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин
00 хвилин 25 січня 2021:
1)
відвідування закладів освіти її здобувачами, крім закладів дошкільної
освіти;
2)
проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи
закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), новорічних та
різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі продуктових),
проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за
умови дотримання учасниками таких заходів відповідних;
3)
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної

доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в
аеропортах;
2)
приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;
3)
приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4)
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на
торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі
продуктами харчування, лікарськими засобами,
виробами медичного
призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами,
кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими
групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки
замовлень;
торгівлі пальним;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових
установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності
операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики,
діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного
обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за
попереднім записом;
5)
приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних
масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів
господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема
здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки
(знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім
акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального
твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок,
що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність
суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є
масовим заходом;
6)
приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів,
крім відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх
тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних
заходів;
7)
проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи
закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), новорічних та
різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі продуктових),
проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 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);
8)
робота закладів громадського харчування та місць для харчування в
готелях з 11 -ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
9)
діяльність непродовольчих ринків;

2. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів
громадян в Помічнянській міській раді, старостинському окрузі, підвідомчих
установах та комунальних закладах;
3. Перевести в режим телефонних або відео конференцій усіх нарад та засідань
крім засідань, які необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та
місцевого самоврядування (проведення сесій, засідань виконкомів та комісій з
питань ТЕБ та НС).

4. Керівникам закладів освіти та культури міської ради під особисту
відповідальність забезпечити:

виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом організації
освітнього процесу із використанням технологій дистанційного навчання, що не
передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами, та у виняткових випадках
шляхом ущільнення графіку освітнього процесу, а також виконання працівниками
закладів освіти іншої роботи (організаційно-педагогічної, методичної, тощо);
запровадження гнучкого (дистанційного) режиму роботи працівників
закладів освіти та культури відповідно до Методичних рекомендацій щодо
встановлення гнучкого режиму робочого часу, затверджених наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 04 жовтня 2006 року № 359;
обмеження направлення здобувачів освіти та працівників у поїздки по
території України та за кордон, не проводити екскурсійні поїздки;
перенесення засідань педагогічних рад, нарад та інших масових заходів за
участі працівників підпорядкованих закладів;
проведення відповідними службами комплексу робіт щодо підтримання
функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідного
мінімального температурного режиму у закладах освіти та культури;
виконання рішень тимчасових обласних протиепідемічних комісій.
5. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради Болтян Дар’ї Сергіївні до
покращення епідемічної ситуації запровадити додаткові санітарно-епідеміологічні
заходи щодо організації роботи ЦНАП, зокрема:
провести інформаційно-роз’яснювальну кампанію серед населення з
рекомендацією відкласти (перенести) звернення до ЦНАП у разі не терміновості
(не нагальності) отримання адміністративної послуги;
організувати роботу ЦНАП таким чином, щоб одночасно у відкритій його
частині перебувала така кількість громадян, яка не перевищує кількості робочих
місць для обслуговування;
організувати, за можливості, зручні для суб’єктів звернення місця для
очікування своєї черги поза межами будівлі ЦНАП (на вулиці, подвір’ї ЦНАП) з
дотриманням відстані між ними не менше ніж 1 метр;

відстань між суб’єктами звернення, що перебувають у будівлі ЦНАП, та між
працівником ЦНАП та суб’єктом звернення під час його обслуговування повинна
становити не менше 1 метра;
особистий прийом суб’єктів звернення у ЦНАП, за можливості, організувати
за попереднім записом, організованим за допомогою телефонного зв’язку, через
електронну пошту тощо (що дозволить виключити необхідність очікування на
обслуговування);
збільшити обсяг використання дистанційних форм комунікації для надання
громадянам консультаційних та інших інформаційних послуг (телефоном,
електронною поштою тощо);
забезпечити розміщення на вході до приміщення ЦНАП інформаційних
матеріалів про способи дистанційного зв’язку з центром та суб’єктами надання
адміністративних послуг, а також попереднього запису на прийом;
забезпечити інформування населення про можливість та способи отримання
окремих послуг в електронній формі через відповідні інформаційні системи
державних органів та органів місцевого самоврядування;
посилити заходи щодо дезінфекції приміщень ЦНАП, зокрема шляхом
проведення їх вологих прибирань з використанням дезінфікуючих засобів,
дотримання нормативних показників температури повітря та регулярного
наскрізного провітрювання приміщень;
запровадити щоденний температурний скринінг (перевірку) працівників
ЦНАП та забезпечити їх недопущення до роботи та обслуговування громадян у
разі виявлення у них ознак інфекційного захворювання;
суб’єктів звернення з ознаками інфекційного захворювання не допускати у
приміщення ЦНАП без індивідуальних засобів захисту (масок) та рекомендувати,
за можливості, отримати послугу в електронній формі;
забезпечити інформування населення про особливості діяльності ЦНАП у
період дії карантину.
6. Загальному відділу виконавчого комітету міської ради оприлюднити дане
розпорядження на офіційному веб-сайті Помічнянської міської ради та на сторінці
в Facebook.
7.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Микола АНТОШИК

