виконАвч
комlсIя

ll

li

K<llt tтr:,г тЕ рн

ltsськ()i

пt l с:

ЕхIl()гЕliно Ёкол()I lчll()Т
I,д llлдзвi.lLIлl,iгlих с:и t,улt UtJ

з I]иl,Ань l

протоколлъ

IlозачерI,овtlI,о,tасiдаrlrrя

bKtli рддlл
l;t-]зl

lt]liи

38

Koпricii з lrrr,гаllь'l'llli,га Н(]

l5.10.2020 р.

B!:l, []vll]KilJa.5a

Голilвував:

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ В. А. - застуlIник лriського l,олови.
I Iерший зас,l,),пник го",rови MicbKo'i KoMici'i з пнтаlrь ТЕБ та Н('
Ilрису,гнi: ,rлени KoMiciT га запрошtенi (за списком)

Згiдно Закону Украiни "[Ipo MictleBe самоврядування в YKpaiHi, Закопiв Украiнrt <[lpcl
}ахисl населення вiл iнфскчiйних хвороб.. ullpo rабсзпс,lсltlrя catliIap1,1tlгo la ettiJtct4i,tll,,t ,l
благОttОлуччя насепенfiя). пос,IаIlови КМУ Nl 641 вiд 22.07.2020 р. <llpo Llстаllовле}iня Kal]il 11,1.1II\
]а tапровадя(ення поси-,lсtlllх протисltitсмi,tних захоlliв на lериl()рiI it llta,lllltv п()ltlирсння\| l\,(lг()'|
респiраторноТ хвороби COVID-l9. спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi зrrirrапrи). на
виконання протоколу регiоншrьнtlТ KoMicii з питань ТЕБ та ll(] Nc 5l Bi;r l1.10.2020 р.. з N{еT()K)
запобiгання поширенню на територii пл. 'Гернiвки KopoHaBipvcHoi хвороби CoVtD_l9. колriсiя
I

вирi tuи"rа розглянути питання
I

:

loprl;loK Jclrпrrr"r:

l. |}аходи iз запобiгання попlире,lнlо па тершторiТ м. 1,llcT,poi pccrripa,1,opHoi хворобrr (j()Vll)_
l9, спричиlrеllоi KopoHaBipycoM SARS-Co\/-2.
ll. Щодо провеленпя захо.lliв 0IlсраI,иRI|oго iнфорлrr,ваlt llя llассJlеllня .repell засобrr uасовоТ
iШфОРМаui'i, соцiаrrьнi мережi тa iншi канали сповilrцсllttя ltpo епiлспriо.rrоr,i.tн1 cll гl irtlilcl
с,госовно поlпирення COVlD-I9 .

СЛУХАЛИ:
I. Заходи iз запобiгання tlomBpellпlo па териr,орii rI. госr,роi росlliра,горноi хворобlt COVIl)_
l9, спричиненоi KopoHaBipvcoM SARS-CoV-2,
[JrtcIrtlи.tt.l fiобровольський

В.А

За результатапtи,цоповiдi кtlп,ticiя Brtрiшила:

l.

llytlкTy 3 посr,анrrви КМУ вiд 22.О7.2020 р. No 64l "llpo вс,ганtlв,ltеt ll trt
караtllин) та запроваJження п()силених протиеtti:lемiчних ,titxll.,tiB lla гериlорii iз tHa,tltttM
llоширенням гостроi респiраторноi хвороби COV]D-19. спрtlчиненtrТ KopoHaBipycoM SARS-('oV]" (зi змiнами). на пiдставi оttittки еlti-tемiчltих показrtltкiв,lа t ),па\уRilнllяпt рiшень прtrгllкr,.tiв
позачергового засiдання flержавноi KoпriciТ ,з плtтань ТЕБ ,rа I{(' вi,ц 09,10.2020 ;l. Nч _15 ra
ПО:]аЧеРГОвОI'О засiдання Лнiпlrс,tlс |,рllr.rкоТ регiональнt:,l' Krlrricii t IlrLTaHb TEtj та Il(' rli.l
}{а виконання

l I.10.2020

р. ЛЬ 5l всl,аIlовити "?ковтий" piвeнb епiдемiчноТ небезпек!i

поuJирення

covlD-l9

}, Dt.

'I'ep}IiBKa.

I'"p rrill: l

()0.0()

l2.10.2020 rl.

2. Керiвникам мiських пiцпрпспrс,гв, установ! зак"падiв, органiзаlliй (неrале;кно в!1
форм власrrостi), керiвникам струкryрнпх пiдроздi.liв 'Гернiвськоi MicbKoi pa.rtt га iT
виконавчпх органiв:
- у своiй дiяльностi керуватися лоложсllttяNlи- trерелбаченими постановою КМУ Л! 64l( зi
змiнами);
- вжити протиепiлем iч н их захо.tiв. якi визliа,tсlti IItlсtановою КМУ N 6-1l1зi зrriHarrrrtIIими протокопьними рiшснrrями та здiйснкtва,r,и кон],роль за iх вtrконаlrняrt:
- провес,ги широке iнформування та роз'ясrlrова-:ll,ну роботу серсд населення lцодо
протиепi.,_{емiчвих обмежень, передбачеltих д,ltя (жовтого) та (пoN{apalI(le86lq,, piBпirt
епiдемiчноi небезпеки (якi визначенi у Постановi КМУ Nq 641 Bi,t 22.07,2020 р. "ltpo
встановлеItI|я карантину та запровадження посиj]ених протиспiлемiчниr захuдiв на lериторii iз
значним поширенням гостроТ респiраторнtli хворtlби СОVII)-19, сttрtrчиненоТ корtl HaBipvc.rlt
SARS-CoV-2" (зi змiнами).
TepMiH: постiйпо, на лерiоlt каран,rину
3. Начальнику Павлоградськоr,о мiськрайонного уllравлiнIIя го"rIовного 1,1lрав;riння
,Щержrrродспоживслужби в ffнitlропетровськiй об.п. (Назарlдlо О,С.)' пача.IьнI!к1,

Тернiвського вiддiлення по",Iiцii Пl]II ГУ НII }'Kpaihrl в 2lнiпропеr,рrlвськiii об.I.
(Редьцi B.I.) рекомендувати IIос!lли,ги злiйсrtеttIrя кон,гроjtю :]а BliKOHalillяNt обмежеrtь.
визначе}{их постановою Nq 641 вiд 22.07.2О20 р. (зi змiнами.)" вiдповiдtкl :tl рiвtrя епiдеir,liчыtli

небезпеки в MicTi. У межах комIIе,генцiТ здiйснити комплекс за,ходiв що.lо tlоси.tення роботи з
вияв_lення.tа припинення фактiв в,lиttеtlня а:vittiсlраtивног() IIравопор) luення. лсрс_Iбlчсttt,tl,
статтею 44' Кодекс1, Украiни про шм i н ic l,pa,l и вн i l равоlltlруIttеrrня.
t

Терпriн: постiйно. на перiод кара]iтиIlу

4. Начальнику мiського вiллiлу освiгп (I.rlьчишtинt В.В.), дирек,гору Терrriвськrlго

професiйного гiрничого лiцею (Сайфiсву С.Ф.), керiвникам Bcix зак.lадiв ocBiTrt
м. Тернiвки : ()п|ацювати пи,lання шuдо lиvtlасовоl о lIрилиllсння вi.tвi.trвання заIi,li1,1its l)cBi lIl
,]окрема lпJIяхо\{
учItями та студентами вiдповiдних зак';tа:tiв lla tt,риторii rt. TepHiBKa.
перенесення канiкул та забезпечення навчання з використанняlчt дистанчiйних пtетодiв (з

урахуванням планiв навчання та матерiально-технi.rних мlояt;Iрrвостеi.r реiiлiзацiТ).
З оrлялу на зазначене рекоменл)ваlи KcpiBttиKaM зак.tа.tiв ocBi гlt victa BHecllt lviHtt t,,
структури/тривzпостi навчztтьного року. необхiдrri для провелсння ociHrlix ttltпittl;r з ]5 rlo ]tj
жовтня 2020 року включно.
Рекомендувати керiвнику закJIадч професiйноi освiти ('I'IIl-Jl) запровадит}l дистанцiйtIе
навчання з 15 жовтня по 15 листопада. ltlляхоN{ внесення IIеобхi,]lних змiн.цо графiка освi,гньогt,l
процесу та розкладу занять.
TcpMiH: з 15.10.2020 по 15.11.2020

5. Керiвникам КНП <TepHiBcbKa ЩМЛ <ТМР> (Крадьц, М.М.), КНП (ЦПМС.Щ

м. Тернiвки> (Пiчуговiй С.О.;: опрачюваIl| пl| ганllя шоло пi.tвишсllня l(I|oBH()cTi \leJlt,lIlll\
закладiв до надання медичноi llоIlомоги хворим на гос,гру респiраторну хворобу COVID-l9
згiдно пункту б протоколу регiональноi копriсii з пrt гань ТF]Б та I]iC] Лq 51 вiл 1 1 . 1 0.2020 pclKy в
частинi , що ix стосуеться, а саме:
к6. Забезпечumч:

-

-

Закllпj6,t16 d:tя закlаdiсl oxopo+Ll зdоров'я KuclleBllx конtlенtпlлаtпорiв dля .liкувLlння
xBoptL\ lla zосmру респiраmорну хворсlбу COI/ID- l9, спрl]чuttе ч ropottaBipyco,v SARSC'oV-2 (da;Ii - COVID-]9);
Пidвеdення Ьо вэк:е Budileltux .liэк,ок d.lя .liкувчttня COL'ID- l9 Ku.,HeBoi' пit)пllluчкч на
piBHi не Mettule Hi.lK,80 BidcolllKitl t:ii |x зazct.tbtt..li'Ki.lbKocllli (зсttlеl:sчltttпtt mчк\l робоrп,dtt
З0 жовmня 2020 року);
'lаtучсttня оч
рlбопч у (mdцiutlчрi Bl,-t1,I!mcpit;..tiK,lpiB-itttпt,pttiB lп.1 t,lп)lt(H|lli(| 5-r,
Ky-pcitl Buu.lux "л,tеdччнuх tlавчсttьнuх зсtк.,шdiв, ?оlповuх за tпpyloBu-,ttu yzoda,\rL! за,!уччmчсrl
do бrrytlmьбu з поuluренняrl в YKpaitti C()|lD-19 (у mo,ttr- чt.tс.,ti пpcttliBttuKir; LlepBoHtl:o
X1l е с tпа, якi .ъtаlо tпь в i 0 п rl в i d н i ll ttв ч ч к tt,| о с r; i пl\, )

Гоmоаtiсmь ,меdччнtм зак.,tаdiв do tKlBol ,tBu:ti поuluреlпtя C()VID- 19, сllлвореllлlя |,
спацiоttарах docmamHboztl запасу .,tiKallcbKtlx засобiв mч меdччttttх tittpoбiB, якi
переdбачеtti пропlокоl0.1t наOання .uаОччlttll dotlt1.1to?tt tlc,oбutt, xBtlpu-tt mа iз tlidозрtпо

('OVID-19:

ttt-l

Зdiйснаtшя KoHmpo,,llo за суровu_|l dопцltt.lttlltttяlt llроmuепidе-ttiчtttLt зсtхоOitз

1,

zро.uаdськuх -uict|M, на вuробнuцmвах mоuуl:
Робоmу mе.пефоннuх zарячut.пiнiit ttloitl заtворловаllосlпi ttace.laHпlt на COL'ID-l9,зdiйсttеltня dоOаmковltt dоп,шm .uеdttчltlt.ч mа iHtutt,tt пlлсtцiвнuксtlt зак,шоiб oxopollll
зОоров'я, якi безпосереdньtl зuОiяlti tta 1хлбоmаt з liквiОацii' etlide.ttil' C()|'ID- l 9. mч
t)!сummя BidпoBidttux зttхоditt зziittо iз зсtкоttоdавсtпво-lt :
ГIidzоmовку dodamKoBoi кi.lькuс,пi .ti;KoK 1 .tiKl,Bu.tbHux закlаdах з обоtl'язкtлGtt.lt
пidвеdеtпtяlt кuсttю dля пацiснmiв, xBtlpux або iз пidозрокt tttl CO|'ID- ] 9, iз .ураху;ання:t

сезоtlllо?о зро(mання рiвttя

захвс tptolutttц,mi

lш

,,|)uп

mu iоспцli

!rе(п il|uпlol,t

li

зQtворюванItя:

4ltлр,ltування на piBHi о(l,lасtпей (ct 1, 1лLtзi попцtебu lп 1liBHi tlKpc-ttux .ttic,ttl1
обсерваmорiв/,uобi.цьнlм tцnumtLliB (спорmtвнi mаiсtбо KrlHtlepmtti, t;ucmaBKttrii Зct.'ttt
mощо) з обов'язковLL|I оп(rlенняlt цuх пpu-ttittleHb, забезпечаtttlL|{ KuclteJr, )
TepMiH: lta перitl.,t караI|тиIIу

б. Головам виборчпх комiсiй м. Тернiвки, MicbKoMy операT,пвному пIтабу шодо

забезпечення проведення в м. Терпiвка мiсцевих виборiв 25 жовтня 2020: забезлечrlrи lli-r
час виборчого процесу .]отримаIIня tlроrиеtti_rсviчних захо,tiв Bi_lltoBi,,ttlo .to IItlря.rк1
здiйсненнЯ протиепiдемiчНих захоJliВ пiд час trрганiЗацiТ та проведення виборiв, :]a'IBep,,lN(eH()lt)
постановою кМУ J,lb641 (зi змiпами).

Терuiн: на перitt,t

Kapall гI]н\,

lI. Щоло проведення заходiв оперативного iнфорrryвання насеjlення через засоби масовот
iнформачii', соцiальнi мережi та iншi кана;rи сповiutсrrrrя про епiдеlriоiIогiчllу ситl,аuiкl
стосовно пошпрення COVID-19

.

l. НачальнпкУ

Bi,r,,riлу кульrУри TepHiBcbKoi MicbKoi ради (Пiдгорlliйt О. I.) провес tll
роз'яснювzrльнУ роботу серел глав церков i ре;riгiйних органiзацiй MicTa cTocoBrrtl необхiдItосli
дотри {ання BciMa релiгiйними осередками об;lастi визначенлtх Уря,tоlt карантиннлlх oбrtcikettb.
у тому числi щоло здiйснення богослуяtiтlь. релiгiйних обрядiв. церемонiiл та проIlесiй 1,
культових бl'лiвлях. iнших мiсцях боt,ос,;lуяtill ь або pe;ril,iйHrrx зiбрань. ltiсцях rlrIоtlниttгва. tt
1,акож шо_l() перебування громаrlян у rаких пtiсIцях.
TepMiH: постiйно. на пс,рiол карантин},
,гt
Начальнику вitr.lпiлу прогнозування, розви1,кт споrкивчоrо РИНЧ/', Je}tejIt,HItx вцносrlн
управлiнrrЯ комупальниМ майноМ виконкомy TeplriBcbKoi MicbKoi рали (Зiмiнiй Т.В.) :
посиJlитИ iнформаuiйно-Роз'яснк)ва,tьнЧ робо r1 iз сl б'сttтаirtи I1)спо:lарюl]аI{ня Ltl().l()
встановлеItиХ санi,гарrю-епiltем iч н и х вимоr в умоваХ аJIаптI,Iвног() карантиtlу. 3окре]\{а
,га здiйсненtlя визначеIIи\
дотримання режиму носirtня захисних масок. соt(iа_rыtоi длlстаttцiт
заходiв дезiнфекцii в закладах громадського харчуI]ання. а об'сктах торгiвлi ltродовольчllми Iа
2.

непродовольчими ToBapailtI{, ринках. у гроNlадсько}tу r,paHc пор l i ToLuo,

TeplriH :

пос,t,iл"lно. на перiо,,t Kapalll ин}

3. Нача-rьнику оргднiзацiйно-iнформачiйноI,о вiдti.цу (Нарi;кпiйl А. В.):

- посиJIити iнформацiйно-роз'яснювальну роботу серсл населення щодо викона}iItя
протиепiдемiчНих обмежень. передбачен1.1Х J-r]я (iковтt]гО) га ((I l()маранчеl}( )го,) piBrriB
епi,ltемiчноТ безпеки

;

-

забезпечити щоде}rне оприлюднення через вебрес},рси. соцiа-.Iьнi мерсжi та iHttti засобIr
KoMyHiKauii оперативноi iнформапii щоло стану tlоlJIирення COVID-19 r,a офiчiйно[
с гатис t ичноТ iнформачiТ про кiлькiсть хворих:
- забезпечити висвiтленItя рiшень державно'i. регiональноi ,га мiсцевоТ комiсiй з питаtrь
,гехногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних си,l,уаtliй.
Терrriп: постiйttо. Ila ttepio;1 караlI,tин)

4.

Керiвникам мiських пiдпрrrсмств, yc,l,alroB, :lакладiв, орr,анiзацiй (пеза.rсiкно вi.ц
форм власностi), керiвникам струкryрних пiдроздiлiв TepHiBcbKoi пriськоi ра.]tи та iT
виконавчих оргаlliв виконавця\{ зaxo.]ill. Bll]ItllчelItlx пр()ltlк(1,11,1lи\ttl 1rilшctttlяrttt rticbt;,ii
'I-cptliBcbl<tlT
KoMiciT з питань ТЕБ та liC, iнt|ормува,ги IIро iх викоItання викоtlавчий KoMirc,t
tсrпоуkаiпfфti:lеrп-mrаdа.dр.коу.uа llt
rticbKoT ра:и пIосере.lи е-IектроllIIою IIоштоI()
пs(ci.ukr.пet

Tepпrirr : шосепеllи. на перiсl:t караIl,tин\,

11ерший застуIlник голови
'ГtsБ та l IC
плiськоТ KoMioii з пиr,ань

Секретар KoMicii

з

питань ТЕБ та FlС

в. л.

Ыl

доБр()воjlьськиЙ
л.I. Ll)/Б

