
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

просп. Соборний, 59, м. Олександрія, 28000, тел./ факс (05235) 7-13-40, 7-03-03 гасІа@о1ехгас1а.§оу.ііа

ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

02 грудня 2021 року м. Олександрія № 18

Головував: - перший заступник міського голови -  заступник голови міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гугленко Ю.О.

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

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

1. Про введення додаткових карантинних обмежувальних протиепідемічних 
заходів, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, на 
території Олександрійської територіальної громади.

ІНФОРМУВАВ: перший заступник міського голови Юрій ГУГЛЕНКО.

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 
встановлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на території 
всіх регіонів України та продовжуються протиепідемічні заходи, передбачені для цього рівня 
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 року № 1240 "Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 і від 
29 червня 2021 року№ 677").

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.

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" (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 листопада 2021 року № 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету
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Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 року 
№ 677"), на території громади забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних 
заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

2. На території Олександрійської територіальної громади з 06 грудня 2021 року 
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) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж сукупна 
кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння, 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;

5) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім 
проведення атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
(виключно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і 
тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (далі - атестація здобувачів), 
проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням 
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання 
тощо), проведення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти 
та його регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення 
офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно- 
оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту 
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників;

6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;

7) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 
громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг 
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
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8) 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;

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

10) 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 усі допущені до роботи в закладі працівники 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 СОУШ-19, включеної Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини), який 
може бути застосовано протягом ЗО днів від дати введення дози; чи міжнародний, 
внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОУШ-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, або одужання особи від зазначеної хвороби; або виданий в установленому 
Міністерством охорони здоров’я порядку висновок лікаря щодо наявності абсолютних 
протипоказань до вакцинації проти СОУШ-19 (далі —  медичний висновок про наявність 
протипоказань до вакцинації проти СОУГО-19);

11) приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім 
спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання 
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

12) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, 
родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на 
тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають 
(перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи 
із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають 
соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім 
установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово);

13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно- 
курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних 
установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень 
первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що належать до 
сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку);

14) здійснення перевезень пасажирів залізничним транспортом у міжобласному та 
міжнародному сполученнях без наявності у них (крім осіб, які не досягай 18 років) 
негативного результату тестування на СОУШ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не 
більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, 
який може бути застосовано протягом ЗО днів від дати введення дози; або міжнародного, 
внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 
СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом ЗО днів 
від дати введення дози (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома
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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).

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів (крім осіб, які не 
досягли 18 років) документів, передбачених цим підпунктом;

15) пасажирам (крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися послугами регулярних 
та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом у міжобласному та міжнародному 
сполученнях (крім перевезень легковими автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи 
водія, до п ’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів 
за умови, що вони є членами однієї сім’ї) без наявності у них негативного результату 
тестування на СОУШ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на 
визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не більш як за 72 години до 
дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або 
документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, який може бути 
застосовано протягом ЗО днів від дати введення дози; або міжнародного, внутрішнього 
сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією 
дозою дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом ЗО днів від дати введення 
дози (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).

Перевізник зобов’язаний забезпечити інформування пасажирів про передбачені цим 
підпунктом обмеження.

Обмеження, передбачені підпунктами 5, б, 7, 11 та 13 цього пункту, не застосовуються 
за умови наявності в усіх учасників та відвідувачів (крім осіб, які не досягли 18 років), 
організаторів заходу (співробітників закладу), негативного результату тестування на СОУГО- 
19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу 8АК.8-СоУ-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу 
(відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини, 
який може бути застосовано протягом ЗО днів від дати введення дози; чи міжнародного, 
внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 
СОУШ-19 однією дозою дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом ЗО днів 
від дати введення дози (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»

4



С акарі Тамарі

3. Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих на грип та 
гостру респіраторну хворобу СОУЮ-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.

Термін виконання - на період дії карантину

Шкляруку Юрію,
Коновалову Василю,
Ільющенковій Тетяні,
Хвостову Володимиру 

ЧемерисІрині
4. В межах компетенції забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних 

заходів суб’єктами господарювання та населенням в закладах освіти, розважальних закладах, 
закладах громадського харчування, закладах, що надають послуги з розміщення, 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.

5. 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

6. Проводити 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), а також надання інформації, щодо ситуації з коронавірусом на 
території Олександрійської територіальної громади.

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Юрій ГУГЛЕНКО

Олена ТКАЧ

Перший заступник міського гол 
голови міської комісії з питань 
екологічної безпеки та надзвич;

Заступник начальника управління 
цивільного захисту міської ради - секретар 
комісії
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