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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

26 жовтня 2020 року м. Олександрія № 20

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

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

Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком)

Порядок денний:

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАІСЗ-СоУ^, встановлення рівня епідемічної 
небезпеки «жовтий» та вжиття відповідних протиепідемічних карантинних заходів.

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 продовжується посилення контролю за 
дотриманням населенням та суб’єктами господарювання протиепідемічних норм, які 
прописані постановами Головного державного санітарного лікаря України.

Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративно- 
територіальних одиницях регіону встановлюється "зелений", "жовтий", "помаранчевий" або 
"червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19 (далі —  рівень епідемічної 
небезпеки).

Незважаючи на вжиття протиепідемічних заходів та посиленням контролю за 
виконанням карантинних заходів, ситуація з захворюваністю населення міста та області 
на гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19 в цілому продовжує погіршуватися.

На теперішній час за результатом оцінки епідемічних показників рішенням Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.10.20 
(Протокол № 39) на території міста встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19 з 26 жовтня 2020 року.

Відповідно до статті 30 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" 
місцевим органам виконавчої влади надається право запроваджувати більш жорстокі, ніж 
встановлені нормативно-правовими актами, вимоги: установлювати особливий порядок
проведення профілактичних та інших заходів.

mailto:rada@olexrada.gov.ua


ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на 
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України № 461 від 22 липня 2020 року та з метою запобігання поширенню на 
території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом:

1. Враховуючи ситуацію з захворюваністю населення на гостру респіраторну хворобу 
СОУЮ-19, що склалася в місті Олександрія на теперішній час, за результатом оцінки 
епідемічних показників встановити на території міста з 26 жовтня 2020 року "жовтий" рівень 
епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19.

2. Продовжувати дотримання карантинних заходів з урахуванням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України № 461 від 22 липня 2020 року, зі змінами, до 31 грудня 2020 року 
на всій території міста відповідно встановленого рівня.

3. На території міста Олександрії враховуючи додаткові вимоги рішення обласної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на період дії карантину та 
до відміни даного рішення:

1)
транспорті;

забезпечити 100% масковий режим у громадських місцях і громадському

Термін виконання - на період дії карантину

2) посилити контроль за дотриманням 100% маскового режиму у громадських 
місцях і громадському транспорті;

Термін виконання - на період дії карантину

3) тимчасово заборонити проведення шляхом перенесення (відтермінування) 
спортивних, культурних, соціальних, релігійних, розважальних і рекламних заходів на 
інший період більш сприятливий для проведення без загрози поширення захворювань, 
спричинених коронавірусом, та до особливого рішення;

Термін виконання -  до поліпшення
епідемічної ситуації

4) посилити контроль за тимчасовою забороною проведення шляхом перенесення 
(відтермінування) спортивних, культурних, соціальних, релігійних, розважальних і 
рекламних заходів на інший період більш сприятливий для проведення без загрози поширення 
захворювань, спричинених коронавірусом, та до особливого рішення;

Термін виконання - на період дії карантину

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

4. При організації діяльності в період адаптивного карантину суворо дотримуватися 
вимог постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 липня "Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКБ- 
СоУ-2" зі змінами що внесені постановою Кабінету Міністрів України № 956 від 13 жовтня 
2020 року.

Термін виконання - по 31 грудня 2020



Сосні Людмилі

5. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, у навчальному 2020-202Іроді суб’єкти, що відповідають за 
утримання закладів позашкільної, загальної середньої освіти мають здійснювати свою 
діяльність з урахуванням протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину, 
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 
2020 року № 50 та з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22 
липня "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2" зі змінами що внесені постановою Кабінету Міністрів України 
№ 956 від 13 жовтня 2020 року .

Термін виконання - на період дії карантину 

Гриценку Сергію

6. 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.

Термін виконання - на період дії карантину 

Хвостову Володимиру

7. Продовжувати здійснення контролю 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.

Термін виконання -  на період дії карантину 

Московченко Інні

8. 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.

Термін виконання - на період дії карантину

9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за
/ /  «ась.
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Міський голова -  голова міської комісії з питань ^ , 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

Секретар комісії -  заступник начальника управління 
з питань цивільного захисту міської ради

Степан ЦАПЮК

Олена ТКАЧ


