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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1 жовтня 2021 року м. Олександрія № 14

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 внесення змін до обмежувальних протиепідемічних заходів, стан вакцинації 
населення та працівників соціальної сфери з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19 на території Олександрійської територіальної 
громади.

ІНФОРМУВАВ: міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО.

Рішенням Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981 на території 
держави продовжено дію адаптивного карантину до 31 грудня 2021 року, введення 
“жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів 
України та внесені зміни до протиепідемічних заходів, передбачених для цього рівня 
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 COVID- 
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-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".

1. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до обмежувальних протиепідемічних заходів, 
стан вакцинації населення та працівників соціальної сфери з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Олександрійської 
територіальної громади. 1 2

1. САКАРУ Тамару -  начальника управління охорони здоров’я міської ради;
2. АВРАМЕНКА Олександра -  начальника управління освіти міської ради;
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ВИРІШ ИЛИ:

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 8АІ18-СоУ-2" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2021 року №981 "Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України"), продовжити дію карантину на території Олександрійської 
територіальної громади до 31 грудня 2021 року.

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981 
"Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України" внести зміни до пункту 4 
першого питання протоколу позачергового засідання міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 вересня 2021 року № 13, а саме:

підпункт 5і) викласти в такій редакції:

5і) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, 
учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також 
крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в установленому 
Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози 
дводозної вакцини від СОУГО-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров'я до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що 
підтверджує отримання однієї дози вакцини); 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»).

Термін виконання - на період дії рівня епідемічної небезпеки
«жовтий»

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 8АІ18-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" постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2021 року №981 "Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України")

Термін виконання - на період дії карантину
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Ш кляруку Юрію,
Коновалову Василю, 
Ільющенковій Тетяні, 
Хвостову Володимиру

4. 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.

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

6. Продовжити проведення 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 СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" (зі змінами).

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Термін виконання - до 31 грудня 2021 року

Макаренку Сергію, 
Сакарі Тамарі

Міський голова -  голова ком 
питань техногенно-екологічї 
та надзвичайних ситуацій

Заступник начальника управління з питань 
цивільного захисту міської ради - секретар 
комісії З

Сергій КУЗЬМЕНКО

Олена ТКАЧ

З


