УКРАЇНА

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОГО РАЙОНУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ РАДИ
вул. Свободи, 161, смт Велика Олександрівка, Великоолександрівський район,
Херсонська область, 74100, тел. (05532) 2-12-05, факс. (05532) 2-16-70
E-mail: sekretarvalexrada@ukr.net

ПРОТОКОЛ № З

08 квітня 2021 року

смт Велика Олександрівка
вул.Свободи,! 61

ГОЛОВУВАВ:
Корнієнко
- Селищний голова, голова комісії
Наталя Володимирівна
ПРИСУТНІ:
Члени комісії ( за списком )

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про оцінку епідемічної ситуації та запровадження додаткових
обмежувальних заходів на території Великоолександрівської селищної ради.
2. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам в
природних екологічних системах на території
Великоолександрівської
селищної ради у пожежонебезпечний період 2021 року.

СЛУХАЛИ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації та запровадження додаткових
обмежувальних заходів на території Великоолександрівської селищної
ради
ДОПОВІДАЧІ:
Литвин Павло Юрійович -директор КНП «Великоолександрівська РЛ»,
член районної комісії ТЕБ і НС, начальник Штабу з ліквідації наслідків НС;
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Мастюк

Юлія

Валентинівна

- головний лікар КНП «ЦПМСД»;

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення члени Комісії
ВИРІШИЛИ:
1. У зв’язку з різким зростанням рівня захворюваності на коронавірусну
хворобу COVID-19 ввести на території Великоолександрівської селищної ради
додаткові протиепідемічні заходи щодо заборони:
1.1. 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 та замовлень на винос.
1.2. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності.
1.3. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують
товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами
зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними
препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження
доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених
суб’єктів господарювання;
- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
- 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, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого
вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.
Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з
надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом.
1.4. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів.
1.5. Діяльності непродовольчих ринків.
1.6. Роботи дошкільних навчальних закладів.
1.7. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів у міському,
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,
в кількості більшій, ніж 50 відсотків від кількості місць для сидіння, що
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в
реєстраційних документах на такий транспортний засіб (крім перевезення
легковими автомобілями).
1.8. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних
масових закладів.

з
1.9. Приймання у спортивних залах відвідувачів.
1.10. Роботи закладів громадського харчування та місць для харчування в
готелях зі 1-ої години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
Термін: невідкладно - до покращення
епідемічної ситуації

СЛУХАЛИ:
2. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим пожежам в
природних екологічних системах на території Великоолександрівської
селищної ради у пожежонебезпечний період 2021 року
ДОПОВІДАЧІ:
Захаренко Володимир Юрійович, т.в.о. начальника районного сектору ГУ
ДСНС України у Херсонській області.

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення члени Комісії
ВИРІШИЛИ:
1.
ДП «Великоолександрівське лісомисливське господарство»:
1.1 . У період високого рівня пожежної небезпеки (4-5 класи) заборонити
відвідування лісів населенням та в’їзду до них автотранспортних засобів,
обмежити використання у лісових насадженнях автотракторної техніки
підпорядкованих господарств.
Термін - протягом пожежонебезпечного періоду
1.2.
Організувати силами ДП «Великоолександрівське ЛМГ»
патрулювання та нагляд за найбільш небезпечними у пожежному відношенні
ділянками лісу із залученням представників Великоолександрівського
районного сектору Головного управління ДСНС України у Херсонській області
та сектором поліцейської діяльності Бериславського районного відділу поліції
ГУНП в Херсонській області.
Термін-протягом пожежонебезпечного періоду

1.3. ДП «Великоолександрівське лісомисливське
господарство»,
Великоолександрівському районному сектору Головного управління ДСНС
України у Херсонській області, сектору архітектури, житлово-комунального
господарства, комунальної власності, благоустрою, охорони навколишнього
середовища та надзвичайних ситуацій Великоолександрівської селищної ради
разом з редакцією районної газети «Жайвір» організувати висвітлення питань
охорони лісів від пожеж і дотримання організаціями та ■ населенням правил
пожежної безпеки на сторінках районної газети
Термін - постійно
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2. Великоолександрівському КП «Комсервіс»:
2.1. Вжити заходів з метою недопущення виникнення пожеж на полігоні
твердих побутових відходів у смт. Велика Олександрівка
Термін - постійно

3. Рекомендувати керівникам (власникам) підприємств, установ та
організацій різних форм власності під час зернозбиральної кампанії вжити
заходів щодо:
- забезпечення приміщень та територій сільськогосподарських
підприємств первинними засобами пожежогасіння, проведення технічного
обслуговування наявних вогнегасників;
- організації
надійної
охорони
місць
зберігання
сільськогосподарської продукції;
- проведення навчань з питань пожежної безпеки та протипожежних
інструктажів з працівниками задіяними на збиранні Врожаю;
- забезпечення сільськогосподарської техніки первинними засобами,
пожежогасіння та іскрогасниками.
Термін — постійно

4.
Районному сектору Головного управління ДСНС в Херсонській
області спільно із сектором архітектури, житлово-комунального господарства,
комунальної власності, благоустрою, охорони навколишнього середовища та
надзвичайних ситуацій Великоолександрівської селищної ради, сектором
поліцейської діяльності Бериславського районного відділу поліції ГУНП в
Херсонській
області,
ДП
«Великоолександрівське
лісомисливське
господарство» здійснити обстеження населених пунктів щодо запобігання та
%
оперативного реагування на пожежі в екосистемах. Акти комісійних обстежень
надати до ГУ ДСНС України в області.
Термін — до 28 квітня 2021 року

Голова
комісії з питань ТЕБ та НС

Наталя КОРНІЄНКО

Відповідальний секретар комісії

Олександр МОРОЗОВ

