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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

08 жовтня 2020 року м. Олександрія № 18

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

Секретар: - начальник управління з питань цивільного захисту міської ради Єрмолюк І.В.

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

Визначення першочергових завдань з ліквідації виявлених випадків гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2 та запобігання її 
поширенню на території міста

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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2" на території міста встановлено "зелений" рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19 та продовжується посилення контролю за дотриманням населенням та 
суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які прописані постановами Головного 
державного санітарного лікаря України.

Станом на 07 жовтня 2020 ситуація із захворюваністю на коронавірус в місті значно 
погіршилась.

(Повна інформація додається до протоколу)

З метою ліквідації виявлених випадків гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та запобігання її поширенню серед населення міста

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на 
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України № 641 від 22 липня 2020 року, постанови Кабінету Міністрів України 
№ 760 від 26 серпня 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 та визначених постановою 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 8АК8-СоУ-2" та обмежень відповідно встановленого 
рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 «зелений» на всій території міста.

2. На території міста Олександрії на період дії карантину та до відміни даного рішення: 

ЗАБОРОНИТИ:

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, в тому числі і агітаційних (мітинги, збори, тощо) за 
участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі), якщо це не дає змоги забезпечити протиепідемічні заходи 
для безпеки присутніх осіб та можливість їх проконтролювати уповноваженими органами а 
також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 
відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі.

Керівникам виконавчих органів місцевого 
самоврядування, закладів, установ міста 
бюджетної сфери, що підпорядковані 
Олександрійській міській раді

1) тимчасово призупинити звичайну роботу підпорядкованих органів самоврядування, 
закладів, установ міста та організувати віддалену роботу в режимі реального часу через 
Інтернет, залишивши на робочому місці не більше одного чергового працівника;

2) припинити фізичний прийом громадян та відвідувачів в приміщеннях закладів, 
організувавши прийом від них заяв та звернень різної форми через поштові скриньки та через 
електронні сервіси на офіційних сайтах;

3) видачу раніше поданих документів проводити в обмеженому режимі черговими 
працівниками за попереднім телефонним записом та обслуговування відвідувачів здійснювати 
виключно за наявності у них захисної маски;

4) продовжувати проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, 
навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах;

5) забезпечити безумовне виконання та контроль за дотриманням на території міста 
Олександрії та в підпорядкованих закладах даного рішення.

РЕКОМЕНДУВАТИ:

Керівникам виконавчих органів влади, 
закладів, установ міста, суб’єктів 
господарювання інших форм власності та 
підпорядкувань



1) тимчасово призупинити звичайну роботу підпорядкованих органів влади, закладів, 
установ міста та організувати позмінну роботу працівників та/або віддалену роботу в режимі 
реального часу через Інтернет, залишивши на робочому місці не більше одного чергового 
працівника;

2) припинити фізичний прийом громадян та відвідувачів в приміщеннях закладів, 
організувавши прийом від них заяв та звернень різної форми через поштові скриньки та через 
електронні сервіси на офіційних сайтах;

3) видачу раніше поданих документів проводити в обмеженому режимі черговими 
працівниками за попереднім телефонним записом та обслуговування відвідувачів здійснювати 
виключно за наявності у них захисної маски;

4) організувати та забезпечити проведення дезінфекційних заходів у жилих, 
виробничих, навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах.

Термін виконання -постійно протягом 
потенційної загрози виникнення

захворюваності, до відміни даного рішення

Темник Тетяні 
Дячуку Сергію 
Приходьку Віктору

3. Продовжити обстеження осіб з підозрами на гостру інфекційну хворобу СОУШ-19, в 
разі виявлення хворих із захворюванням на коронавірусну інфекцію СОУГО-19, забезпечити їх 
негайну ізоляцію та вжиття заходів відповідно до затверджених алгоритмів дій.

4. Осіб, у яких виявлено та підтверджено позитивний результат, терміново ізолювати у 
визначених медичних установах.

5. Тимчасово (до відміни даного рішення) призупинити проведення планових 
профілактичних медичних оглядів громадян.

6. Обмежувати відвідування хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні у 
відділеннях закладів та посилити пропускний режим на територію медичних закладів для 
сторонніх осіб.

7. Продовжити заборону в’їзду транспортних засобів, крім службового медичного, на 
територію центральної міської лікарні в т.ч. і у вихідні та святкові дні.

8. Спільно з фінансовим управлінням міської ради відпрацювати механізм та надати 
пропозиції щодо оплати праці медичним працівникам, які задіяні в наданні медичної 
допомоги, ведуть прийом пацієнтів з гострою респіраторною хворобою та коронавірусною 
інфекцією або з підозрою на неї.

9. Розглянути питання щодо потреби в забезпеченні цілодобовим харчуванням медичних 
працівників, які задіяні в наданні медичної допомоги хворим на гостру інфекційну хворобу 
СОУГО-19.

Термін виконання -  терміново, постійно протягом 
потенційної загрози виникнення захворюваності



Гриценку Сергію

10. Спільно з працівниками Управління Держпродспоживслужби 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, в транспортних засобах, що 
здійснюють перевезення пасажирів, до порушників зазначених вимог вживати обмежувальні 
заходи щодо їх діяльності.

11. Посилити контроль 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, до порушників зазначених вимог вживати обмежувальні та адміністративні заходи

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

13. Продовжувати патрулювання громадських місць.

14. Забезпечити проведення в засобах масової інформації роз’яснювальної роботи із 
населенням з питань заходів профілактики інфекції в умовах карантину, а також інформації, 
щодо ситуації з коронавірусом в місті.

15. Через засоби масової інформації, враховуючи дане рішення комісії, звернутися до 
батьків неповнолітніх дітей з рекомендацією без потреби не допускати перебування своїх 
дітей на вулиці, в громадських місцях та в місцях масового скупчення людей, особливо без 
засобів індивідуального захисту органів дихання.

Термін виконання - по 31 жовтня 2020

Хвостову Володимиру 
Переверзеву Володимиру

Термін виконання -  на період дії карантину

Моековченко Інні

Термін виконання постійно протягом потенційної 
загрози виникнення захворюваності

16. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова -  голова міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних .сит

Секретар -начальник управління 
з питань цивільного захисту міської ради Ігор ЄРМОЛЮК


