IlWr
■ . тії

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59 & 59-50-77, факс: 59-51-45, E-mail: parfUovtpuvmr.aov. иа

Про гокол № 36
від 19 червня 2020 року
засідання міської комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
(електронне погодження)

Порядок денний:
Про додаткові заходи по ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом особливо небезпечної
інфекційної хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Погодили: голова комісії, перший заступник голови комісії, заступник голови
комісії, члени комісії.
Враховуючи погіршення епідемічної ситуації на території Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 2 ст. 19 Кодексу
цивільного захисту України, ст. ЗО Закону України «Про забезпечення
санегіідблагополуччя населення» від 24.02.1994р., п. 1 1 «Положення про єдину
державну систему цивільного захисту», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.01.2014р. № 11, постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2020р. № 392 (зі змінами), протоколом обласної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
19.06.2020р. № 43, п. 3.1 та п. 4.3 «Положення про міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», затвердженого
рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.07.2016р. № 1700, міська
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ВИРІШИЛА:

1. Продовжити на території Вінницької міської об’єднаної територіальної
громади термін дії заходів, щодо запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19 та заходів по ліквідації медико-біологічної надзвичайної
ситуації, пов’язаної з епідемічним спалахом особливо небезпечної інфекційної
хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2 до 3 1 липня поточного року.

2. Департаменту освіти міської ради, керівникам закладів дошкільної освіти
усіх форм власності:
- призупинити відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти
усіх форм власності та залишити наявну (станом на 19.06.2020 року) кількість
функціонуючих закладів;
- рекомендувати батьківським комітетам закладів загальної середньої освіти
утриматись від проведення випускних вечорів та інших масових заходів.
3. Керівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності
забезпечити:
- в залежності від обсягів виконуваної роботи та навантаження на трудовий
колектив, розгляд питання щодо присутності працівників в офісних
приміщеннях в кількості не більше 50% від штатної чисельності, за
виключенням закладів охорони здоров’я, соціального захисту і об’єктів
крити ч н ої і н ф растру ктур и;
- розміщення працівників в робочих кабінетах з розрахунку 1 -2 особи в одному
приміщенні;
- скасування особистого прийому громадян;
- дотримання суворого маскового режиму.
4. Власникам (орендарям) закладів громадського харчування забезпечити:
- кількість відвідувачів не більше 50% від нормативної кількості місць в залі;
- організацію та проведення банкетів лише при наявності в закладі окремих
банкетних залів, при цьому кількість присутніх на банкеті не має
перевищувати 10 осіб.
5. Керівникам та власникам об’єктів, що надають послуги з поселення,
забезпечити кількість проживаючих не більше 50% від нормативної кількості.
6. Керівникам банківських установ не допускати скупчення клієнтів біля
розрахункових терміналів та банкоматів, які розташовані в приміщеннях.
7. Керівникам закладів торгівлі забезпечити організацію роздрібної торгівлі з
лотків і на ринках в шаховому порядку (через одне торгівельне місце,
відповідно через день).
8. З метою зменшення потоку пасажирів в години найбільшого завантаження
громадського транспорту, керівникам підприємств, установ та організацій,
крім об’єктів критичної інфраструктури, розглянути питання початку
робочого дня з 10.00 год.
9. Вінницькому відділу поліції ГУ НІ І у Вінницькій області спільно з
Управлінням патрульної поліції у Вінницькій області та Вінницьким міським
управлінням ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області забезпечити
підсилення контролю за виконанням обмежувальних заходів на території
Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.
І 0. Керівникам профільних структурних підрозділів міської ради довести дане
рішення до підпорядкованих та підконтрольних підприємств, установ та
організацій.

11. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю довести дане
рішення до населення Вінницької міської ОТГ.
12. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради та

Микола Форманюк

Олена Осадчук

