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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
24 червня 2021 року

м. Олександрія
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Головував: - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради - заступник голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Гугленко Ю.О.
Секретар:

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

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:
1. Про продовження дії карантину до 31 серпня 2021 року та обмежувальних
протиепідемічних заходів на території Олександрійської територіальної громади з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19.

ІНФОРМУВАВ: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Юрій ГУГЛЕНКО.
Відповідно до 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,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 583 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1236" та
від 16 червня 2021 року № 611 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України"), на території громади продовжуються обмежувальні протиепідемічні заходи.
На території області відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 червня 2021 року (протокол № 19) на
території області підтверджено "зелений" рівень епідемічної небезпеки та продовжуються
протиепідемічні заходи, передбачені для цього рівня.

І. СЛУХАЛИ:
1. ІЛЬЮЩЕНКОВУ Тетяну - завідувача Олександрійського міжміськрайонного
відділу ДУ«Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2. САКАРУ Тамару - начальника управління охорони здоров’я міської ради.
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ВИРІШИЛИ;
1. Відповідно до 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами,
внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 02 червня 2021 року № 583 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1236" та
від 16 червня 2021 року № 611 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України"), продовжити дію карантину до 31 серпня 2021 року, на території
Олександрійської територіальної громади.
2. Враховуючи ситуацію з захворю ваністю населення на гостру респіраторну хворобу
СОУГО-19, що склалася на території Олександрійської територіальної громади на теперішній
час, за результатом оцінки епідемічних показників на території громади, продовжити
виконання протиепідемічних заходів відповідно до встановленого рівня епідемічної
небезпеки поширення СОУГО-19 "зелений".

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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2"
(зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року
№ 405 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України").

на період дії карантину

Термін виконання -

4. На території Олександрійської територіальної громади 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,
довідки про звернення за захистом в Україні;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) 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) без одягнутих
усіма учасниками та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно.
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Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в усіх
учасників та організаторів заходу негативного результату тестування на СОУГО-19 методом
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу
8АК8-СоУ-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа,
що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
5) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, в електричному (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 такий транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за
використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно;
6) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними
масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта
господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);
не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в
окремі контейнери (урни).

на період дії карантину

Термін виконання -

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.

на період дії карантину

Термін виконання -

З

Шкляруку Юрію,
Коновалову Василю,
Ільшщенковій 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.

до 31 серпня 2021 року

Термін виконання -

Макаренку Сергію,
Ільющенковій Тетяні,
Сакарі Тамарі
9. Забезпечити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо
продовження на території територіальної громади "зелений" 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
респіраторної хвороби СОУГО-19, а також інформації, щодо ситуації з коронавірусом на
території Олександрійської територіальної громади.
11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови з пит;;
діяльності виконавчих органів ради - заіНУ
голови комісії з питань техногенно-екр|й
безпеки та надзвичайних ситуацій
- \

Юрій ГУГЛЕНКО

\о
Начальник управління з питань цивільного
захисту міської ради - секретар комісії
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Ігор ЄРМОЛЮК

