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Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, встановлення рівня епідемічної 
небезпеки та вжиття відповідних протиепідемічних карантинних заходів.

ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 
"Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" на території міста продовжується посилення контролю за 
дотриманням населенням та суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які 
прописані постановами Головного державного санітарного лікаря України.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або 
"червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 (далі — рівень епідемічної 
небезпеки).

Натомість, завдяки вжиттю протиепідемічних заходів та посиленням контролю за 
виконанням карантинних заходів, ситуація з захворюваністю населення міста на гостру 
респіраторну хворобу СОУШ-19 стабільно благополучна, на теперішній час не зареєстровано 
жодного хворого, що в свою чергу за результатом оцінки епідемічних показників дає 
можливість встановити на території міста "зелений" рівень епідемічної небезпеки поширення 
СОУШ-19.

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на 
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України № 461 від 22 липня 2020 року та з метою запобігання поширенню на 
території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом:
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1. Продовжувати дотримання карантинних заходів, встановлених постановою Кабінету 
Міністрів від 11 березня 2020 № 211 з 1 серпня до 31 серпня 2020 р. на всій території міста.

2. Враховуючи ситуацію з захворюваністю населення на гостру респіраторну хворобу 
СОУГО-19, що склалася в місті Олександрія на теперішній час, за результатом оцінки 
епідемічних показників встановити на території міста "зелений" рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19.

3. На території міста Олександрії на період дії карантину забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної особи;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі 
будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а також діяльність 
кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у 
кожному окремому кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із 
розміщенням учасників стоячи;

5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у 
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в 
кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального 
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за 
використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок 
пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.

4. Встановити, що самоізоляції підлягають:

1) особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19, крім осіб, 
які під час виконання службових обов’язків використовували засоби індивідуального захисту 
відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;

2) особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом СОУГО-19 в легкій 
формі за умови, що особа не потребує госпіталізації;

3) особи, що перетинають державний кордон та прибули з держави або є 
громадянинами (підданими) держав із значним поширенням СОУШ-19 (крім осіб, які не 
досягай 12 років, є громадянами (підданими) держав із значним поширенням СОУГО-19 та не 
перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів або прямують територією 
України транзитом та мають документи, що підтверджують виїзд за кордон протягом двох діб.

Керівникам виконавчих органів влади, 
виконавчих органів місцевого 
самоврядування, закладів, установ 
міста, суб’єктів господарювання 
незалежно від форм власності

5. Установити початок робочого часу в органах виконавчої влади, інших державних



органах, органах місцевого самоврядування о 8-й годині та в органах соціального захисту 
населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10-й годині.

6. На період дії карантину тимчасово дозволяється:

1) відповідно до підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України від 13 квітня 2020 р. № 555-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про 
захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19)" обробка (в тому числі обмін інформацією) персональних даних осіб, 
визначених цією постановою як таких, що підлягають самоізоляції або обсервації, зокрема:

Персональні дані, обробка яких дозволяється виключно з підстав, передбачених цією 
постановою, підлягають знеособленню, а у разі неможливості —  знищенню протягом ЗО днів 
після прийняття рішення про відміну карантину;

2) фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну 
професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і 
витрат (книг обліку доходів), якщо ведення зазначених книг повинне розпочатися після 
встановлення карантину, за умови подальшого подання такими особами книг обліку доходів і 
витрат (книг обліку доходів), до яких внесені дані про доходи і витрати, отримані (здійснені) 
ними, для реєстрації до контролюючих органів протягом трьох місяців з дня прийняття 
рішення про відміну карантину;

3) залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) 
та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є 
потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та 
обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового 
залізничного транспорту, працівників окремих професій, виробництв та організацій, 
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених у переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним 
медичним оглядам;

4) проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення 
про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим 
проведенням акредитаційної експертизи.

7. На період дії карантину забезпечити:

1) з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах прямування на 
роботу/з роботи застосування за можливості гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, 
передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників, 
дистанційну (надомну) роботу;

2) встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами 
(за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними 
відповідних захисних екранів;

3) дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують 
дозволу на вхід до приміщень.

8. При організації діяльності в період карантину суворо дотримуватися вимог 
постанови Кабінету Міністрів України № 461 від 22 липня "Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2".

Термін виконання - по 31 серпня 2020



Мукієнко Ірині

9. Розглянути можливість відновлення прийому клієнтів безпосередньо у приміщеннях 
Олександрійського міськрайонного центру зайнятості за умови дотримання протиепідемічних 
заходів щодо функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме стосовно дотримання 
режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів 
дезінфекції в закладі.

Термін виконання - по 31 серпня 2020

Назаренко Олені 
Болілому Олексію

10. Організувати та забезпечити соціальний супровід осіб, хворих на СОУГО-19.
За наявності можливості соціальний супровід забезпечується іншим особам, які 

потребують самоізоляції. Органи соціального захисту населення вносять до системи 
інформацію про неможливість здійснення соціального супроводу осіб, які не є хворими на 
СОУГО-19.

11. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, 
які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають 
на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

12. Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які мають лабораторно 
підтверджений діагноз СОУГО-19) та щодо яких органи соціального захисту населення внесли 
до системи інформацію про неможливість їх соціального супроводу або щодо яких 
здійснюється поточний контроль за допомогою мобільного додатка, дозволяється:

1) двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на 
добу за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без 
клапана видиху або медичних масок без клапана видиху;

2) відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими 
засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця 
самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу за умови використання засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або медичних масок без 
клапана видиху.

Термін виконання - по 31 серпня 2020 

Гриценку Сергію

13. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі 
потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 9-й, 10-й годині 
чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок роботи о 10-й годині або більш пізній час 
для суб’єктів господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної 
діяльності:

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
поштова та кур’єрська діяльність;
тимчасове розміщення та організація харчування;
страхова діяльність;
освіта;
надання соціальної допомоги; 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.



14. Розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з урахуванням 
змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення створення 
можливості переміщення працівників на роботу/з роботи.

15. Посилити контроль за роботою суб’єктів господарювання в умовах адаптивного 
карантину, а саме дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та 
здійснення визначених заходів дезінфекції в розважальних закладах, в закладах громадського 
харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, до 
порушників зазначених вимог вживати обмежувальні заходи щодо їх діяльності.

16. Працівникам управління економіки міської ради в складі робочих груп з 
МП «Муніципальна безпека» та ОВП ГУНП продовжити проведення рейдів з ліквідації 
стихійної торгівлі на вулицях міста.

Термін виконання - по 31 серпня 2020

Хвостову Володимиру 
Переверзеву Володимиру

17. Посилити роботу з контролю за проведенням перевірок у місті щодо дотримання 
вимог до функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме стосовно дотримання 
населенням та суб’єктами господарювання режиму носіння захисних масок, соціальної 
дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в розважальних закладах, в закладах 
громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, 
ринках, у громадському транспорті.

18. З метою здійснення поточного контролю на вулицях, у парках, інших громадських 
місцях працівники Національної поліції, Національної гвардії, посадові особи, уповноважені 
органами місцевого самоврядування, проводять вибіркову перевірку документів, що 
посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

19. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій 
території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОУГО-19, та в межах компетенції 
контроль за дотриманням режиму обсервації (ізоляції), самоізоляції.

20. Продовжувати патрулювання громадських місць.

Термін виконання - на час дії карантинних заходів

21. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова -  голова міської ко 
техногенно-екологічної безпеки та

Секретар комісії -  заступник началь 
з питань цивільного захисту міської

тепан ЦАПЮК

Олена ТКАЧ


