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ПОЛІЦІЯ: МАСОВИХ
ПОРУШЕНЬ КАРАНТИНУ
В БОРИСПОЛІ НЕМАЄ

РІЧНИЙ ЗВІТ
ДЕПУТАТА ВІКТОРІЇ ШЕВЦ
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ (2020-2021)

 З 21 жовтня Бориспільська ОТГ перебуває в червоній
зоні епідемічної небезпеки. В громаді діють обмеження,
затверджені Кабінетом Міністрів України. Здебільшого
люди їх дотримуються, але й порушення патрульна поліція
фіксує щодня.
Богдан РАК
«Ми плавно увійшли в червону
зону. Ми готувалися до неї. Ще за
тиждень до цього в нас була нарада з керівництвом міської та районної комісії ТЕБ та НС, де ми обговорили, як будемо діяти. Ще тоді ми
почали попереджати міських підприємців щодо обмежень червоної зони», – зазначає командир Бориспільського батальйону патрульної поліції Артур Шкроб.

Робота йде щодня
«Щоденно ми працюємо з суб’єктами господарювання щодо дотримання карантинних обмежень. Це
заклади, які підпадають під перелік, затверджений Міністерством
охорони здоров’я — щоб працювати, 100% їх співробітників мають
бути вакцинованими або мати дійсні ПЛР тести. Перевірки проводимо як самостійно, так і з фахівцями
Держпродспоживслужби», – розповідає Артур Шкроб.
З початку запровадження червоної зони патрульна поліція провела
5 таких спільних рейдів. Було винесено 31 постанову за ч.2 ст. 44-3 КУпАП (перебування в громадському
місці без маски). Загалом з початку
року було винесено 1611 постанову за ч.2 ст. 44-3 КУпАП.
«Сказати, що кількість викликів
щодо порушень карантину зросла,
я не можу. Вона залишилась більшменш однаковою, що говорить про
те, що бориспільці відповідально

Порушення

ставляться до дотримання карантинних обмежень і правил», – зазначає Артур Шкроб.

Особлива увага —
до міжобласних
перевезень та пунктів
вакцинації

Також з початку запровадження
червоної зони патрульними було
складено 43 протоколи про порушення ч.1 ст. 44-3 КУпАП: це і порушення правил міжобласних перевезень (зокрема на трасі М-03
«Київ-Харків» та Переяславському
напрямку), і прийом відвідувачів в
ресторанах, кафе тощо без сертифіката або чинного ПЛР тесту. Адже
обмеження червоної зони не застосовуються за умови наявності «зеленого» COVID-сертифікату у всіх
учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв
чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів
громадського харчування, ринків,
спортзалів та басейнів.
Із запровадженням червоної зони в Борисполі, як і в інших містах
України, вишикувались черги до
пунктів вакцинації. Часто довге очікування в черзі викликає соціальну
напругу, тому патрульна поліція почала відвідувати центри вакцинації
з профілактичними заходами.

Пункт постанови
КМУ/стаття КУпАП

«У громаді все проходить досить
спокійно. Не так, як у великих містах, де пункти вакцинації іноді беруть штурмом. Наші екіпажі відвідують міські центри вакцинації та
лікарню з метою контролю та недопущення порушень громадського порядку», — зазначає Артур
Шкроб.
Він зауважує, що ще з минулого
локдауну посилений варіант роботи став нормою для бориспільських патрульних. Вони працюють і
по викликах 102, і і по карантинних
обмеженнях, контролюють безпеку
дорожнього руху тощо.

Особовий склад
майже завершив
вакцинацію
В Бориспільському батальйоні
патрульної поліції на 10 листопада вакциновано 94% відсотки особового складу, 85% із них — двома
дозами. Невакцинованими залишаються співробітниці, які зараз перебувають у декретних відпустках.
Вони на службу не заступають, але
в статистику все ж враховуються.
«За літо в підрозділі не було жодного випадку захворювання на
COVID-19. Зараз хворі є, але їх мало і вони швидко одужують, адже
переносять хворобу без ускладнень. Жодного складного випадку
в нас немає», — розповідає Артур
Шкроб.

Суть порушення

Перебування в гроч.2 ст.44-3 КУпАП
Перебування в громадських будівлях і спорудах(приміщенмадському місці без пп.1 п.2-2 постанови нях), які призначені для розміщення закладів, підприємств,
маски
КМУ №1236
організацій, які надають послуги фізичним особам (населенню)
або юридичним особам (громаді та державі).
Перебування на
ч.1 ст.44-3 КУпАП
Перебування на вулиці без документів, що встановлюють
вулиці без документів пп.2 п.2-2 постанови особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
КМУ №1236
Здійснення печ.1 ст.44-3 КУпАП
Здійснення перевезення пасажирів автомобільним транспорревезення пасажи- пп.8 п.2-2 постанови том в кількості більшій, ніж передбачено місць для сидіння.
рів за всіма видами КМУ №1236
маршрутів в кількості
більшій, ніж кількість
місць для сидіння
Користування пач.1 ст.44-3 КУпАП
Пасажир(18+) здійснює проїзд в транспорті міжобласного
сажирами послугами пп.23 п.2-2 постано- сполучення, не маючи при цьому негативного тесту на COVID-19
перевезення без сер- ви КМУ №1236
або сертифіката про вакцинацію від COVID-19.
тифікату або негативного тесту
Прийом відвідувачів у кафе/ресторані/барі і т.д. безпосередПрийом відвідуч.1 ст.44-3 КУпАП
вачів у ресторанах/ пп.1 п.3-5 постанови ньо в приміщенні, без застосування адресної доставки або замовлень на винос.
кафе і т.д. безпосе- КМУ №1236
редньо всередині
Відповідальність несе суб’єкт господарювання.
приміщення
Прийом відвідувачів у спортивних залах, фітнес центрах, баПрийом відвідувач.1 ст.44-3 КУпАП
чів у спортивних за- пп.6 п.3-5 постанови сейнах.
лах, фітнес центрах, КМУ №1236
Відповідальність несе суб’єкт господарювання.
басейнах

Нещодавно був рік, відколи
пройшли вибори до місцевих
рад, за декілька тижнів буде рік
від першої сесії VIII скликання.
Хочу прозвітувати перед виборцями за пророблену роботу, подякувати за взаємодію мешканцям, керівництву міста та моїм
помічникам.
За кошти платників податків були виконані наступні роботи.
Округ 24:
1. Асфальтування частини вул.
Островського — 148 тис. грн (виконано).
2. Асфальтування частини вул.
Академіка Шульги — 135 тис. грн
(в процесі).
3. Підсипка щебнем вул. Шкіля
— 291 тис. грн.
4. Покриття майданчика на вул.
Момота (350 тис. грн).
5. Оновлення та ремонт майданчику на вул. Сосюри — 133
тис. грн (в процесі).
6. Облаштування тротуару на
вул. Київський шлях від вул. Чернишевського до вул. Каховська —
1 473 000 грн.
7. Встановлення лежачих поліцейських на вул. Вознесенська.
8. Заміна дорожнього знаку
на виїзді з провулку Володимирський на вул. Короленка.
Також за допомогою небайдужих мешканців та активістів було організовано ремонт для дитини з інвалідністю: заміна ванни
на душ.
Гострі проблеми округу.
1. На першому місці — якість
електропостачання. Це проблема у багатьох містах Київської області. Перевантажені ТП та застарілі мережі, на Розвилці напруга
155-180 Вт, часто від негоди стається аварійне відключення. Були
неодноразово направлені звернення в ДТЕК, є постійна взаємодія з народним депутатом Олександром Федієнком.
2. Особисті матеріальні проблеми. Кожен депутат має на півріччя
75 000 грн, звернень приблизно 50,
якщо кожне підтримати, вийде по
1500 грн. Немає можливості у повному обсязі фінансувати операції та
інші потреби. Матеріальна допомога надається згідно положення про
її надання і має обмеження.
3. Відсутність місця для дозвілля, дитячих майданчиків та занять
спортом
На черзі потреби: асфальтування вул. Симона Петлюри і вул.
Шкіля.

Корисне:
1. Разом із активістами Андрієм
Цвілюком та Ігорем Євлампієвим
розробили ресурс пошуку депутата свого округу по назві вулиці:
https://rada.boryspil.online.
2. Якщо є проблеми з вуличним
освітленням, можна залишити заявку ВУКГ 0 (4595) 6 10 41.
3. Ну і наболіле: якщо проблеми
зі світлом, звертатись:
ДТЕК 044 459 07 40
Viber:
dtekkyivregionelektromerezhi або у
застосунку Мережі онлайн
Завжди самостійно можна залишити заявку про проблеми зі світлом, з’ясувати причини відсутності та час відновлення електропостачання.
Процедура від моменту звернення мешканців округу до виконання робіт включає бюрократичний
процес, який має певні часові рамки, свої критерії. Може не відбутись
тендер або казначейство може повернути договори, тому виконання
робіт часто затримується.
Було написано 25 депутатських
звернень, понад 100 актів, відбуваються періодичні індивідуальні
зустрічі та консультації, за потреби
зустрічі на вулицях округу.
Комунікація ведеться в чаті округу 24.
Як депутат міської ради я входжу
до складу постійної комісії з питань
освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту,
у справах релігії, соціального захисту населення та охорони здоров’я.
Відвідала всі засідання комісії —
19, було розглянуто близько 139 рішень, відвідала з 14 сесій 13, одне
засідання пропущене через необхідність самоізоляції.
Роботи багато, відбувається постійна взаємодія з керівниками
управлінь та відділів, розробка
програм та рішень, хочеться багато
чого, особливо у розвитку спортивної та молодіжної інфраструктури.
Створено мапу спортивних споруд https://sport.moemysto.com.ua/.
Поки тривають складні часи навчання та щоденної рутинної роботи, варто бути дотичним до створення історії в час змін, який ми переживаємо.
Рухаємось крок за кроком.

