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ПРОТОКОЛ №31
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Новогродівка 19.10.2020

ГОЛОВУВАВ: Заступник міського голови Зазуляк С.М.
ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком). ЗАПРОШЕНІ: за окремим списком.

І. Про встановлення рівня епідемічної небезпеки поширення СОУІІ)-19.
(Зазуляк Є.М.)

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 
від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2» (із змінами), на підставі оцінки епідемічних показників, 
рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та 
надзвичайних ситуацій від 15.10.2020 протокол №37 на території 
м.Новогродівка з 00 годин 19.10.2020 встановлено «помаранчевий» рівень 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.

За результатами доповідей, з урахуванням обговорення, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2», із змінами внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.08.2020 №712, постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.08.2020 №760, постановою Кабінету Міністрів України від 
27.08.2020 №757, постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 №791, 
постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 №846, постановою 
Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №848, постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.09.2020 №888, постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.10.2020 №956 Комісією вирішено:

1. Продовжити на території м.Новогродівка дію адаптивного карантину. 
Взяти до відома, що рішенням Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій від 15.10.2020 протокол №37



на території м.Новогродівка з 00 годин 19.10.2020 встановлено «помаранчевий» 
рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.
2. Структурним підрозділам та відділам І Іовогродівської міської ради, 
керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності 
та підпорядкування, розміщених на території м.Новогродівка, в межах 
повноважень забезпечити виконання пункту 14 постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2» (із змінами).
Відповідальні: керівники структурних підрозділів та відділів міської ради, 
підприємств, установ, організацій міста всіх форм власності.
Термін: з 19.10.2020
3. Робочій групі /для проведення моніторингового обстеження об’єктів 
торгівлі, житлово-комунального господарства, аптек, закладів освіти 
м.Новогродівка щодо додержання обмежувальних заходів та протиепідемічного 
режиму (Зазуляк) продовжити проводити регулярні моніторингові обстеження 
щодо дотримання суб’єктами господарювання міста всіх форм власності, 
встановлених діючим законодавством України, карантинних протиепідемічних 
вимог.
4. У разі виявлення грубих (повторних) порушень протиепідемічних вимог, 
при проведенні моніторингових обстежень, та при їх оперативному не усуненні 
повідомляти Селидівське відділення поліції Покровського відділу поліції 1 УМІ 1 
в Донецькій області (Козінцев) для вжиття заходів адміністративного впливу.

5. Відділу освіти м.Новогродівка (Кухтіна) забезпечити своєчасне 
впровадження протиепідемічних та карантинних заходів у закладах освіти міста 
у разі виявлення підтверджених випадків захворювання па СОУЮ-19 у 
вихованців, учнів та працівників закладів освіти.

6. Селидівському відділенню поліції Покровського відділу поліції ГУ1111 в 
Донецькій області (Максименко) разом з представниками Покровського 
районного управління ГУ Держпродспоживслужби забезпечити в 
м.Новогродівка контроль за виконанням протиепідемічних карантинних 
заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (із змінами).
7. Відділу організаційної роботи, інформаційної та внутрішньої політики 
(Дейнекіна) провести через засоби масової інформації широке інформування 
населення щодо встановленого па території м.Новогродівка рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУЮ-19, епідемічної ситуації в місті та необхідності 
суворого дотримання запроваджених протиепідемічних карант инних обмежень.
8. Голові Новогродівської міської територіальної виборчої комісії 
Покровського району Донецької області (Чередниченко) забезпечит и безумовне 
виконання «Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час організації та



проведення виборів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів па території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коропавірусом 8АК8- 
СоУ-2» (із змінами), під час організації роботи дільничних виборчих комісій з 
місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
9. Відділу економіки Новогродівської міської ради (Усова) провести 
роз’яснювальну роботу з суб’єктами господарювання м.Новогродівка щодо 
належного виконання встановлених санітарно-гігієнічних вимог в умовах 
адаптивного карантину, зокрема дотримання режиму носіння захисних масок, 
соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах 
громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та 
непродовольчими товарами та міському ринку.
10. Відділу з мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення Новогродівської міської ради (Кирик) забезпечити 
висвітлення рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.
11. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2015 №409 
«Про затвердження Типового положения про регіональну та місцеву комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» (із змінами) 
та Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Новогродівської міської ради від 18.04.2018 №63, рішення міської комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, прийняті у 
межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 
організаціями, розт^цщщними на території м.1 Іовогродівка.

Г олова Ко 

За секретаря

С.М.Зазуляк

Г.С.Кордюкова


