
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

22 вересня 2021 року м. Олександрія № 13

Головував: - міський голова -  голова міської комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Кузьменко С.А.

Секретар: - заступник начальника управління з питань цивільного захисту міської ради
Ткач О.Б.

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

1. Про продовження дії карантину до 31 грудня 2021 року, введення обмежувальних 
протиепідемічних заходів, стан вакцинації населення та працівників соціальної сфери з 
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 на території 
Олександрійської територіальної громади.

2. Про стан та хід підготовки житлово-комунального господарства міста до осінньо- 
зимового періоду 2021-2022 років.

3. Про стан та хід підготовки комунальних закладів охорони здоров’я, культури, установ 
освіти до опалювального сезону 2021-2022 років.

ІНФОРМУВАВ; міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО.

Рішенням Кабінету Міністрів України від 20 вересня2021 року на території держави 
продовжено дію адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року, рішенням державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року 
з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19 на території всіх регіонів України та продовжуються протиепідемічні 
заходи, передбачені для цього рівня відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
09 грудня2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 року № 954 "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1236".

І. СЛУХАЛИ; Про продовження дії карантину до 31 грудня 2021 року, введення 
обмежувальних протиепідемічних заходів, стан вакцинації населення та працівників 
соціальної сфери з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19 на території Олександрійської територіальної громади.
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1. ІЛЬЮЩЕНКОВУ Тетяну -  завідувача Олександрійського міжміськрайонного 
відділу ДУ«Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України»;

2. САКАРУ Тамару -  начальника управління охорони здоров’я міської ради;
3. АВРАМЕНКА Олександра -  начальника управління освіти міської ради;
4. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВУ Ольгу -  начальника управління культури і туризму міської ради

ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 вересня 
2021 року продовжити дію адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року на території 
Олександрійської територіальної громади.

2. Відповідно до рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року, враховуючи ситуацію з захворюваністю 
населення на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, що склалася на території 
Олександрійської територіальної громади на теперішній час, за результатом оцінки 
епідемічних показників встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. “жовтий” 
рівень епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 та продовжити виконання 
протиепідемічних заходів, передбачених для цього рівня.

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

3. Забезпечити контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" 
(зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 року 
№ 954 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України").

Термін виконання - на період дії карантину

4. На території Олександрійської територіальної громади додатково до обмежень 
встановлених для рівня епідемічної небезпеки «зелений» забороняється:

1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, 
рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в 
розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування) за участю 
більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 
відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення 
здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) 
у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, проведення офіційних спортивних 
заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 
заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із 
глядачами з наповненістю споруд, приміщень не більш як дві третини місць і за умови 
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і 
здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

2) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або
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залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох 
рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення 
здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному 
окремому кінозалі або залі;

3) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій, ніж 
1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом (без 
урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і 
пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);

4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через 
контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більш як 50 відсотків 
здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

5) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

5 і) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш 
як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 
підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 
сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини 
(зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної 
площі приміщення, басейнів більше ніж чотири особи на одній доріжці для індивідуальних 
занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;

Обмеження, передбачені підпунктами 1, 2, 3, 6 цього пункту, не застосовуються за 
умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які не досягли 18 років, та не 
менш як у 80 відсотків організаторів заходу (співробітників закладу) документа, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього 
сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 
однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної 
вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), негативний 
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 
зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 
Дія (Дія).

Обмеження , передбачені підпунктом 5'1) цього пункту, зважаючи на позитивну 
ситуацію з захворюваністю населення на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, що 
склалася на території Олександрійської територіальної громади на теперішній час, за 
результатом оцінки епідемічних показників та темпів вакцинації працівників закладів 
освіти, застосовувати з 04 жовтня 2021 року.
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Термін виконання - на період дії рівня епідемічної небезпеки
«жовтий»

Сакарі Тамарі

5. Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих на грип та 
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, вжити заходів щодо збереження кількості ліжок та 
оснащення таких закладів необхідним медичним обладнанням, забезпечення їх медичним 
персоналом, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції та індивідуального 
захисту.

6. Вживати заходів до збільшення кількості тестувань у разі, коли середня кількість 
тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу 8АК8-СоУ-2.

7. Для прискорення темпів вакцинації працівників освіти, внести пропозицію керівнику 
робіт з ліквідації надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру, про продовження 
часу роботи центру масової вакцинації на території громади до 19.00 год.

Термін виконання - на період дії карантину

Шкляруку Юрію,
Коновалову Василю,
Ільющенковій Тетяні,
Хвостову Володимиру

7. В межах компетенції забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних 
заходів суб’єктами господарювання та населенням в розважальних закладах, закладах 
громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами, ринках, в розважальних закладах, в транспортних засобах, що здійснюють 
перевезення пасажирів, до порушників зазначених вимог вживати обмежувальні заходи 
щодо їх діяльності.

8. При виявлені фактів порушення карантинних заходів приймати відповідні рішення 
відповідно до чинного законодавства України.

Термін виконання - до 31 грудня 2021 року

Макаренку Сергію,
Ільющенковій Тетяні,
Сакарі Тамарі

9. Забезпечити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо 
продовження на території територіальної громади "жовтий" рівня епідемічної небезпеки та 
необхідності дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами).

10. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи та широке інформування 
населення через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали оповіщення 
щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів у період значного поширення гострої
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респіраторної хвороби СОУШ-19, а також інформації, щодо ситуації з коронавірусом на 
території Олександрійської територіальної громади.

11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

2.СЛУХАЛИ: Про стан та хід підготовки житлово-комунального господарства міста до 
осінньо-зимового періоду 2021-2022 років.

1. СУЛЯТИЦЬКОГО Михайла -  начальника управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради.
2. КАРПЕНКА Віталія -  головний інженер КП «Теплокомуненерго».

Станом на 20.09.2021 року об’єкти теплового господарства, житлового фонду, об’єкти 
комунального господарства та інженерно -  транспортної інфраструктури до виконання 
завдань в осінньо-зимовий період 2021-2022 років в цілому готові.

Повна інформація додається до протоколу.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Керівникам комунальних підприємств «Теплокомуненерго» та Олександрійського 

ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» з метою забезпечення оплати за газ та своєчасного початку 
опалювального сезону активізувати роботу серед населення щодо термінового погашення 
боргів за спожите тепло.

3. Керівникам підприємств КП «Житлогосп», ПП «Вектор-житло», ПП 
«Побутсервіспром», що надають комунальні послуги населенню організувати та проводити 
інформаційну роботу щодо термінового погашення боргів та своєчасної сплати за теплову 
енергію.

4. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради:

- посилити контроль за виконанням робіт з підготовки до зими підприємствами, що 
надають комунальні послуги, та надати необхідну допомогу керівництву в вирішенні 
проблемних питань;

- привести у відповідність до затвердженої номенклатури наявність паливно- 
мастильних матеріалів міського матеріального резерву;

- до 31 жовтня 2021 року організувати та провести огляд техніки, яка буде залучатися 
для утримання території міста в зимовий період.

5. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, керівникам КП «Теплокомуненерго», Олександрійського ВКГ ОКВП «Дніпро- 
Кіровоград», КП «Житлогосп», КП «Чисте місто», ПП «Вектор-житло», ПП 
«Побутсервіспром»:

- до 17.10.2021 року визначити необхідні та наявні сили та засоби (скласти перелік 
інженерної техніки) для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій природного 
характеру на території міста, визначити стан їх готовності;

- 23.10.2021 року провести розрахунки на створення необхідного резерву паливо- 
мастильних матеріалів для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій, 
підготувати подання на міського голову про можливість додаткового фінансування.

6. Начальнику управління соціального захисту населення міської ради разом з 
керівниками підприємств КП «Житлогосп», ПП «Вектор-житло», ПП «Побутсервіспром» 
організувати та проводити постійну інформаційну роботу серед населення щодо оформлення 
субсидій на житлово-комунальні послуги громадянам, які мають підстави на їх отримання.

Термін виконання -  постійно
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7. Управлінню з питань цивільного захисту міської ради підготовити матеріали 
комплексного тренування з органами управління та силами міської ланки єдиної системи 
цивільного захисту щодо виконання завдань з організації заходів, характерних для міста в 
осінньо-зимовий період, з залученням комунальних та приватних підприємств, які надають 
комунальні послуги населенню.

8. Про виконання заходів інформувати голову комісії через відповідального секретаря 
комісії.

Термін виконання -  до ЗО жовтня 2021 року

9. Затвердити План заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій в місті Олександрії в осінньо-зимовий період 2021-2022 років.

10. Контроль за виконанням даного рішенні покласти на управління ЖКГ, архітектури 
та містобудування міської ради.

З.СЛУХАЛИ: Про стан та хід підготовки комунальних закладів охорони здоров’я, 
культури, установ освіти до опалювального сезону 2021-2022 років.

1. САКАРУ Тамару — начальника управління охорони здоров’я міської ради;
3. АВРАМЕНКА Олександра -  начальника управління освіти міської ради;
4. ПЕРЕВЕДЕНЦЕВУ Ольгу -  начальника управління культури і туризму міської ради

Повна інформація додається до протоколу.

Враховуючи вимоги «Правил підготовки теплових господарств до опалювального 
періоду» від 2008 року № 1310/16001 та з метою своєчасної підготовки до безперебійної 
роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 тепло те електрогосподарств комунальних 
закладів охорони здоров’я, культури, установ освіти та соціальної сфери,
ВИРІШ ИЛИ:

1. Начальникам управлінь освіти, охорони здоров'я, культури та туризму міської 
ради усунути існуючі недоліки та завершити підготовку установ, закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період.

Термін виконання -  до 25 жовтня 2021 року

2. Начальнику управління освіти міської ради для запобігання виникнення 
надзвичайної ситуації пов’язаної з можливим припиненням теплопостачання об’єктів 
закладів освіти в результаті не виконання договорів та несвоєчасного підписання тендерних 
угод, звернутися до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій для розгляду даного питання та прийняття відповідних рішень.

3. Про виконання заходів інформувати голову комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій через управління з питань цивільного захисту міської 
ради.

Термін виконання -  до 01 листопада 2021 року

Міський голова -  голова комісії 
питань техногенно-екологічно' 
та надзвичайних ситуацій

Заступник начальника управліі 
цивільного захисту міської ради - $ 
комісії

Сергій КУЗЬМЕНКО

Олена ТКАЧ
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