БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 18 березня 2020 року

м. Біла Церква

№ 154

Про виникнення медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру
Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», глави
15 Кодексу цивільного захисту України, пункту 15 Положення про Білоцерківську міську
ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Київської
області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12
січня 2016 року № 32, та на виконання рішення позачергового засідання Київської обласної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 березня 2020
року (протокол № 5), враховуючи, що епідемічна ситуація на території Київської області, що
спричинена коронавірусом COVID-19, класифікується як медико-біологічна надзвичайна
ситуація природного характеру регіонального рівня, виконавчий комітет міської ради
вирішив:
1. Тимчасово ввести для Білоцерківської міської ланки територіальної підсистеми
єдиної державної системи цивільного захисту Київської області та на території міста Білої
Церкви режим функціонування надзвичайної ситуації.
2. Для організації виконання плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації, формування плану заходів щодо захисту населення і територій від наслідків
надзвичайної ситуації, для безпосередньої організації та координації діяльності виконавчих
органів Білоцерківської міської ради, підприємств, установ та організацій, пов'язаної з
виконанням плану заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
2.1. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначити
заступника міського голови Новогребельську Інну Володимирівну.
2.2. Повноваження спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
покласти на комісію виконавчого комітету Білоцерківської міської ради з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
3. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
3.1. Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт своїм рішенням призначити начальника штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, визначити склад штабу та місце його роботи.
3.2. Свої рішення з організації і виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації оформляти розпорядженнями.
4. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 вжити додаткових заходів,
а саме:
4.1. Заборонити:
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4.1.1. пересування населення між Київською областю та іншими населеними пунктами
України, а також пересування в громадських місцях без крайньої потреби;
4.1.2. роботу готелів, хостелів;
4.1.3. роботу релігійних установ, проведення масових богослужінь, екскурсійних
заходів;
4.1.4. регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у
приміському, міжміському внутрішньо обласному сполученні (крім перевезення легковими
автомобілями);
4.1.5. перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у
міському електричному (тролейбус) та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні
пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху;
4.1.6. перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні
пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі;
4.1.7. заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів
у приміському, міжміському внутрішньо обласному і міжобласному сполученні, та реалізацію
власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення;
4.1.8. перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього
сполучення Київської області (приміському, міському, регіональному та дальньому).
4.2. З метою запобігання у закритому приміщенні контакту з можливо хворими
мешканцями (тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі, місця з масовим перебуванням людей,
тощо), зобов’язати одягати респіратор або ж маску.
4.3. Керівникам лікувальних закладів ввести карантинний режим у лікувальних
закладах, заборонити відвідування пацієнтів у стаціонарах.
4.4. Власникам торговельних закладів, банків, поштових відділень та інших закладів:
забезпечити за допомогою розмітки в касовій зоні, та у разі необхідності на вході, між людьми
в черзі відстань 1,5 метри, а також встановлення дезінфекторів для обробки продуктових
кошиків і візків.
5. Обмеження, зазначені в пункті 1 рішення виконавчого комітету Білоцерківської
міської ради від 16 березня 2020 року № 153 «Про тимчасове зупинення роботи об’єктів
загального користування розташованих у місті Біла Церква, з метою попередження
розповсюдженню захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену
коронавірусом COVID-19», не застосовуються до суб’єктів підприємницької діяльності, що
здійснюють реалізацію предметів ритуальної належності.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та
керуючого справами виконавчого комітету міської ради у частині, що стосується.
Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

