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Порядок денний:
Про продовження дії карантину з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

ІНФОРМУВАВ: міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО.
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 СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-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 адміністративнотериторіальних одиницях регіону встановлюється "помаранчевий" або "червоний" рівень
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 (далі — рівень епідемічної небезпеки).
Незважаючи на вжиття протиепідемічних заходів та посиленням контролю за
виконанням карантинних заходів, ситуація з захворю ваністю населення міста та області
на гостру респіраторну хворобу СОУГО-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
29.10.2020 (Протокол № 40) на території міста встановлено "помаранчевий" рівень
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.
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.
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І. СЛУХАЛИ:
ГУБКО Тетяну завідувача Олександрійського міжміськрайонного відділу
ДУ«Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
ПРИХОДЬКА Віктора - головного лікаря КП «Центральна міська лікарня
м. Олександрії» Олександрійської міської ради;
ЧЕРНЕЦЬКУ Вікторію - начальника управління освіти освіти, молоді та спорту міської
ради;
КОНОВАЛОВА Василя - начальника Олександрійського міського управління ГУ
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;
ГЛУЩЕНКА Віктора - заступника начальника Олександрійського міського відділу
поліції ГУНП України у Кіровоградській області;
ЄРМОЛЮКА Ігоря - начальника управління з питань цивільного захисту міської ради.

ВИРІШИЛИ; Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, до статті 29 Закону України "Про
захист населення від інфекційних хвороб", 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" та з метою
запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом
1. Установити з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року на території
Олександрійської міської територіальної громади карантин, продовживши дію карантину,
встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211
"Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2", від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" та 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".

Керівникам виконавчих органів влади,
виконавчих органів місцевого
самоврядування, закладів, установ
міста, суб’єктів господарювання
незалежно від форм власності
2. Забезпечити контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 09 липня 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 ЗАКЗ-СоУ-

2" .
на період дії карантину

Термін виконання -

3. На території Олександрійської міської територіальної громади на період дії
карантину запроваджуються обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме 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;
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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, у тому числі концертів, спортивних, соціальних,
рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів за участю до
20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менш як
1,5 метра), крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття
нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації
осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 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;
5) діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для молитовних потреб,
які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів з розрахунку одна особа на
5 кв. метрів споруди чи приміщення; проведення релігійних заходів на відкритому повітрі,
під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми;
6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів або
залів понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та
позаду) у кожному окремому кінозалі або залі;
7) приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, в яких не забезпечено
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів
приміщення;
8) 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 кількість місць
для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і 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 засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок,
що закривають ніс та рот, пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених
самостійно;
9) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв,
буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів,
майстер-класів, публічних подій;
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10) робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною проведення розрахункових
операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з надання послуг громадського
харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки
замовлень та замовлень на винос і діяльності після 23-ї години 31 грудня 2020 року до 01-ї
години 01 січня 2021 року;
11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані меншій,
ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш як чотири особи за
одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до
закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв);
12) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між
відвідувачами не менш як 1,5 метра;
- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними
масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не здійснюється належний
контроль за їх використанням;
- обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно;
- не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту
в окремі контейнери (урни);
13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторнокурортних 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);
14) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як 20
осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої
мистецької освіти;
15) 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;
16) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю
дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів);
17) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я планових
заходів з госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я
пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
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- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров'я національного
рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, за умови дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок
їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я людей;
18) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв. метрів загальної
площі приміщення;
19) 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).
Термін виконання - на період дії карантину
4. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктом
2 цієї постанови, в період з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин
25 січня 2021 року на території Олександрійської міської територіальної громади
забороняється:
1) 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, замовлень на винос;
2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім приймання
відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;
3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері
торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
- торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних
площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування,
лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку,
ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна
діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки
замовлень;
- торгівлі пальним;
- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і
діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового
зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних
комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту
транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом;
5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів,
крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з
виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та
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використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до
виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є
масовим заходом;
6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім
відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх тренерами за умови
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та
інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи закладів громадського
харчування та продажу алкогольних напоїв), новорічних та різдвяних свят ялинки (без
концертів та ярмарків, у тому числі продуктових), 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);
8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї
години до 06-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному
номері за замовленням клієнтів;
9) діяльність непродовольчих ринків;
10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її здобувачами, крім
закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти.
Термін виконання - з 00 годин 00 хвилин 08 січня 2021 року
до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 року

5. На період дії карантину тимчасово дозволяється:
1) фізичним особам — підприємцям та фізичним особам, які провадять незалежну
професійну діяльність, вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і
витрат (книг обліку доходів) тощо;
2) залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та
періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;
3) проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а також ухвалення рішення
про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм без проведення або з частковим
проведенням акредитаційної експертизи.
Термін виконання - на період дії карантину
6. Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми
власності забезпечити:
- на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах
прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого режиму робочого
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часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій
працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної можливості — також роботу в
режимі реального часу через Інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційну
(надомну) роботу;
- встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами (за
винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних
захисних екранів;
- визначення часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю;
- дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу
на вхід до приміщень.
Термін виконання - на період дії карантину
7. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину внести (у разі
потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення початку роботи о 09-й, 10-й
годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити початок роботи о 10-й годині або більш
пізній час та час пріоритетного обслуговування з 10-ї до 12-ї години або з більш пізнього
часу протягом двох годин громадян похилого віку та осіб з інвалідністю для суб’єктів
господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної діяльності:

-

оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
поштова та кур’єрська діяльність;
тимчасове розміщення та організація харчування;
страхова діяльність;
надання соціальної допомоги;
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Термін виконання - на період дії карантину

8. Установити початок робочого часу в органах виконавчої влади, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування о 08-й годині.

на період дії карантину

Термін виконання -

9. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми власності, крім установ та закладів незалежно від форми
власності, які надають фінансові, банківські та житлово-комунальні послуги, забезпечують
охорону
здоров’я,
здійснюють
продовольче
забезпечення,
енергозабезпечення,
водозабезпечення, зв’язок та комунікації, забезпечують функціонування інфраструктури
транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів
критичної інфраструктури, у період з 11 до 22 січня 2021 року включно установити для
працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім працівників, для яких неможливо
встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером виконуваних
завдань, та працівників, які забезпечують надання адміністративних послуг.

на період дії карантину

Термін виконання -
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Чемерис Ірині,
Шкляруку Юрію,
Губко Тетяні,
Хвостову Володимиру,
Коновалову Василю
10. В межах компетенції забезпечити контроль за виконанням 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
8АК.8-СоУ-2" за дотриманням населенням та суб’єктами господарювання режиму носіння
захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції, умов
самоізоляції особами з підтвердженим випадком СОУГО-19 та контактними особами, які
перебувають на самоізоляції.
11. Забезпечити контроль виконання протиепідемічних вимог під час здійснення
пасажирських перевезень.
12. Здійснювати контроль за дотриманням протиепідемічних заходів закладами
дошкільної освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та спорту,
ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими
та непродовольчими групами товарів тощо, а саме дотримання режиму носіння захисних
масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції.
13. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу про дотримання карантинних
протиепідемічних заходів та додаткових обмежень в умовах дії карантинних обмежень, з
населенням та суб’єктами господарювання під час проведення перевірок.
14. При виявлені фактів порушення карантинних заходів та обмежень приймати
відповідні рішення відповідно до чинного законодавства України.
Термін виконання - на період дії карантину

Назаренко Олені,
Болілому Олексію
15. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб,
які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають
на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

на період дії карантину

Термін виконання -

Очковській Анні,
Губко Тетяні,
Долгіх Олександру
16. Вживати заходів до проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах
СОУГО-19, у тому числі у домашніх осередках.
17. Здійснювати періодичну санітарну обробку та дезінфекцію дезінфікуючими
засобами приміщень та під’їздів житлових будинків (в яких мешкають особи із виявленою
інфекційною хворобою СОУГО-19 - негайно).

на період дії карантину

Термін виконання -
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Власенку Володимиру,
Коліснику Дмитру

18.
Продовжувати здійснення механізованої санітарної обробки та дезінфекції, зупино
автотранспорту, дитячих площадок та в разі необхідності інших громадських місць
дезінфікуючими засобами.
Термін виконання - на період дії карантину

Ананьсву Олегу
19.
Забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населенн
щодо продовження на території області дії карантину з 19 грудня 2020 року до 28 лютого
2021 року та додаткових обмежень, 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-СоУ2 ".

20.
Продовжити проведення роз'яснювальної роботи та широке інформуванн
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 в місті.
Термін виконання - невідкладно
21. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова - голова міської коміс
техногенно-екологічної безпеки та над

Сергій КУЗЬМЕНКО

Заступник начальника управління з пи
захисту міської ради - секретар комісії

Олена ТКАЧ
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