Хмельницька міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру державного рівня на території міста
від 15.05.2020 р. № 34
Про внесення змін та доповнень в
розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації
природного характеру місцевого
рівня від 23.04.2020 р. № 25
та від 08.05.2020 р. № 29

Керуючись ст.ст. 75, 76 Кодексу цивільного захисту України:
1. Внести зміни та доповнення в розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня від
23.04.2020 р. № 25 «Про організацію роботи міського електричного транспорту на період
дії карантину», із змінами, внесеними розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня на
території міста від 14.05.2020 р. № 33 «Про внесення змін в розпорядження керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
місцевого рівня», а саме:
1.1. викласти підпункт 1.1. пункту 1 в наступній редакції:
«1.1. Закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону
здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних
послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та
банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, об’єктів
критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл - на підставі
спеціального квитка або довідки про підтвердження місця роботи відповідного зразка
(додається), а також, осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів,
на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що
видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів»;
1.2. доповнити підпунктом 1.3. наступного змісту:
«1.3. працівників, на підставі спеціального квитка або довідки про підтвердження місця
роботи відповідного зразка (додається), задіяних у сферах діяльності:
- торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у
торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення;
- з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та
перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення
технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних
комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту
транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет
дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів
до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг
доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя,
побутових виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та
кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності
кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
- з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто
неба;
- закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а
також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій;
- агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно
до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» (далі - агропродовольчі ринки);
- підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчальнотренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських,
неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;
- музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
- підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок
продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та
друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які
забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших
суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та
доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів
телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення),
інших виробників аудіовізуального контенту;
- журналістів та інших працівників засобів масової інформації телевізійної зйомки,
виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності;
- суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема
здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових
будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки
аудіовізуальних творів (студії, павільйони);
- театрів, цирків, концертних організацій, художніх (мистецьких) колективів;
- адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів».
2. Внести зміни та доповнення в розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня від
08.05.2020 р. № 29 «Про внесення змін в розпорядження керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня
від 03.04.2020 р. № 14 та про організацію роботи автобусних маршрутів загального
користування на період дії загальноукраїнського карантину», а саме:
2.1. пункт 2 викласти в новій редакції:
«2. Управлінню транспорту та зв’язку до закінчення дії обмежувальних заходів
встановлених постановою КМУ від 11.03.20 р. № 211 з понеділка по п’ятницю (будні дні) до 21 год. 00 хв., субота та неділя (вихідні дні, включаючи святкові) - до 20 год. 00 хв.,
забезпечити пасажирські перевезення, за умови наявності під час таких перевезень у
пасажирів, засобів індивідуального захисту, в межах кількості місць для сидіння,
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб та з дотриманням відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів в міському автомобільному транспортному засобі, що
здійснює регулярні пасажирські перевезення на автобусних маршрутах (згідно з додатком),
працівників»;

2.2. підпункт 2.1. пункту 2 викласти в новій редакції:
«2.1. Закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону
здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних
послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та
банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, об’єктів
критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл - на підставі
спеціального квитка або довідки про підтвердження місця роботи відповідного зразка
(додається), а також, осіб, які виявили бажання бути донорами крові та (або) її компонентів,
на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що
видається донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів»;
2.3. доповнити підпунктом 2.3. наступного змісту:
«2.3. працівників, на підставі спеціального квитка або довідки про підтвердження місця
роботи відповідного зразка (додається), задіяних у сферах діяльності:
- торговельного (виключно в магазинах, зокрема магазинах, що розташовані у
торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення;
- з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та
перевезення валютних цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення
технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних
комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту
транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет
дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів
до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг
доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя,
побутових виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та
кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності
кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
- з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто
неба;
- закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а
також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій;
- агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно
до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» (далі - агропродовольчі ринки);
- підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчальнотренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських,
неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів;
- музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;
- підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок
продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та
друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які
забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших
суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та
доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів
телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення),
інших виробників аудіовізуального контенту;
- журналістів та інших працівників засобів масової інформації телевізійної зйомки,
виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності;
- суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема
здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових

будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для зйомки
аудіовізуальних творів (студії, павільйони);
- театрів, цирків, концертних організацій, художніх (мистецьких) колективів;
- адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів».
3. Розпорядження набирає чинності з 15.05.2020 року.
4. Начальнику штабу з ліквідації наслідків НС Шкабурі Ю.Ю. довести дане рішення до
відома відповідальних осіб.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника штабу з ліквідації
наслідків НС Шкабуру Ю.Ю.

Керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації

Володимир ГОНЧАРУК

Додаток до розпорядження
№ 34 від «15» травня 2020 р.

_____________________________________________________________
(назва організації – фізична/юридична особа)

____________________________________________________________________
(юридична адреса)

№ _______
від ____________

ДОВІДКА
про підтвердження місця роботи
Видана _______________________________________________ про те, що він(вона) дійсно
працює/зареєстрований(на) ____________________________________________яке (який,
(назва організації – фізична/юридична особа)

яка) здійснює свою діяльність за адресою:

____________________________________________________________________
(адреса місця провадження основної діяльності)

на посаді (для найманих працівників)_______________________________________________,
наказ/повідомлення про прийняття на роботу (від __________№ ______).
Довідка видана для проїзду в громадському транспорті м. Хмельницького.

_______________

_____________________

(підпис, МП)

(ПІБ керівника,ФОП)

(у випадку відсутності печатки фізичної-особи підприємця, необхідно звернутись до управління транспорту та зв’язку Хмельницької
міської ради за погодженням (м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12, тел. 79-55-77, 79-55-25)

Керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації

Володимир ГОНЧАРУК

