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Протокол № 8
від 12 березня 2021 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, заступник міського голови Якубович Г.А.

На виконання розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації Здітовецького С.Г. від 11.03.2021р. № 379-Р «Про
вжиття додаткових заходів в умовах зростання кількості хворих на COVID-19
на території міста Вінниці», враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на
території Вінницької міської територіальної громади, керуючись п. 2 ст. 19
Кодексу цивільного захисту України, ст. ЗО Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994р., п. 1 1
«Положення про єдину державну систему цивільного захисту», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014р. № II, постановою
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236, (зі змінами), 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:
1.3
13
березня
поточного року додатково до обмежувальних
протиепідемічних заходів, встановлених пунктом 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 09.12.2020р. № 1236, (зі змінами), запровадити на
території Вінницької міської територіальної громади окремі обмежувальні
протиепідемічні заходи, встановлені пунктом З5 вищезазначеної постанови, а
саме заборонити:

1.1. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних
масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історикокультурних 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;
1.2. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів,
крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
1.3. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів, крім 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.
2. Вінницькому районному управлінню поліції ГУНП у Вінницькій області
спільно з Управлінням патрульної поліції в Вінницькій області забезпечити
громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території
Вінницької міської територіальної громади.
3. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю довести дане
рішення до населення Вінницької міської територіальної громади.
4. Контроль за виконанням пункту 1 даного рішення покласти на Вінницьке
районне управління поліції ГУНП у Вінницькій області та Вінницьке міське
управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

Перший заступник голови комісії

Микола Форманюк

Секретар комісії

Олена Осадчук

