УКРАЇНА
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 rada@olexrada.gov.ua

ПРОТОКОЛ
позачергового спільного засідання міської та обласної комісій
з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
26 березня 2020 року

м. Олександрія

№5

Головував: БАЛОНЬ Андрій Богданович - голова обласної державної адміністрації (он-лайн)
ЦАПЮК Степан Кирилович - Олександрійський міський голова
Секретар комісії: ЄРМОЛЮК Ігор —начальник управління з питань цивільного захисту
Присутні: члени обласної комісії (в режимі он-лайн);
члени міської комісії (запрошені за окремим списком)
Порядок денний:
Про введення режиму надзвичайного стану та вжиття додаткових протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУП)-19.
спричиненої коронавірусом БАК8-СоУ-2 та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
території міста
ІНФОРМУВАВ: БАЛОНЬ Андрій- голова обласної державної адміністрації (он-лайн);
ЦАПЮК Степан - міський голова.
СЛУХАЛИ:РИБА Л Ь Ч Е Н К О Олег - директор департаменту охорони здоров'я ОДА(он-лайн);
ОПЕРЧУК Надія - в.о. директора "Кіровоградський ОЛЦ МОЗ України" (он-лайн);
ЄРМОЛЮК Ігор - начальник управління з питань цивільного захисту міської ради.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо введення на території
України та Кіровоградської області режиму надзвичайної ситуації.
1. Епідемічну ситуацію на території міста, спричинену коронавірусом 2019-пСоУ,
згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС
України від 06 серпня 2018 року № 658, з урахуванням підпункту 1 пункту 4 Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368,
відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010),
затвердженого наказом Держстандарту України від 09 жовтня 2010 року № 417,
кваліфікувати як надзвичайна ситуація державного рівня природного характеру (код 20711 надзвичайна ситуація пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей).

2. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення
управління невідкладними заходами під час виникнення надзвичайної ситуації призначити
керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації - Олександрійського міського
голову ЦАПЮКА Степана.
3.
Ввести режим діяльності міської ланки територіальної підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту в умовах надзвичайної ситуації з 25 березня по
24 квітня 2020 року.
4.
Продовжити карантинні заходи та призупинення діяльності, визначених
рішенням комісії раніше, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності (на час дії
режиму надзвичайної ситуації, з можливим продовженням визначених термінів).
Єрмолюку Ігорю
5. Підготувати проект розпорядження міського голови "Про переведення міської
ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту
Кіровоградської області у режим надзвичайної ситуації".
Термін виконання - невідкладно
6. Доручити:
Селищним та сільському головам,
Некрасову Андрію,
Гриценко Сергію,
Сосні Людмилі,
Губко Тетяні,
Коліснику Дмитру,
Хвостову Володимиру,
Єрмолюку Ігорю
Забезпечити:
визначення та маркування меж адміністративних територій карантину шляхом
встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливого режиму проведення
протиепідемічних заходів;
інформування населення про визначення меж територій карантину, а також
впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів;
належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, наявність необхідної
кількості примірників медико-санітарних декларацій тощо) контрольно-пропускних пунктів
на в’їздах і виїздах із територій карантину, осередків спалаху інфекційної хвороби;
пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають у неї за умови
проведення медичного огляду з безконтактною термометрією і заповнення медикосанітарної декларації та направлення на обстеження осіб з підозрою на гострі респіраторні
захворювання;
обмеження руху громадського транспорту у містах, за винятком перевезення персоналу
медичних та екстрених служб, підприємств та установ, які забезпечують життєдіяльність
населення;
проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, санітарнопобутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної дезінфекції проїжджої
частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій населених пунктів;

надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим мало
захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати комунальних послуг,
доставки продуктів харчування та предметів першої необхідності з метою зниження ризику
їх зараження із залученням працівників соціальних служб, громадських та волонтерських
організацій;
контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної дезінфекції
приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та ізольованому вигляді. На
входах, виходах і в місцях розрахунку провести маркування (позначення) місць перебування
відвідувачів для забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней;
доведення до населення рекомендацій щодо обмеження пересування громадян на
власному автомобільному транспорті між населеними пунктами;
створення міських формувань цивільного захисту із залученням громадських та
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної обробки людей, спеціальної
обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів.
Термін виконання - невідкладно
Темник Тетяні
4. Забезпечити проведення верифікації спроможності надання медичної допомоги
пацієнтам з СОУЮ-19 всіма закладами охорони здоров’я відповідно до схем їх
перспективного перепрофілювання у разі масового надходження хворих на СОУГО-19.
Перелік зазначених закладів охорони здоров’я подати на затвердження до міської комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін виконання - невідкладно
5. Здійснити переведення усіх закладів охорони здоров’я на суворий протиепідемічний
режим, створення мобільних медичних бригад з метою активного виявлення і надання
допомоги хворим на СОУГО-19. Визначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з
метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.
Термін виконання - невідкладно
6.
Розробити
та
запровадити
введення
медико-санітарної
декларації
(з вказанням часу та місцем перебування в небезпечній зоні, контактування з хворими
особами та місця перебування в подальшому).
Термін виконання - невідкладно
Сосні Людмилі
7. Визначити та надати на затвердження до міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перелік об’єктів соціальної сфери (заклади
освіти, госпіталі, санаторії, профілакторії, палаци культури та спорту, виставкові центри,
павільйони, тощо), які можливо буде додатково переобладнати у лікувальні заклади для
стаціонарного лікування хворих на СОУГО-19 на випадок перевантаження закладів охорони
здоров’я.
Термін виконання - невідкладно

V

Грищенко Олена
8.
Розглянути питання виділення коштів управлінню житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради відповідно до міської Програми
цивільного захисту на 2016-2020 роки для здійснення заходів попередження та ліквідації
надзвичайних ситуацій, а саме закупівлю необхідного обладнання, дезінфікуючих засобів та
засобів індивідуального захисту для проведення санітарної обробки та дезінфекції вулиць та
приміщень.
Термін виконання - невідкладно
Лоцману Генадію
9. Організувати придбання засобів індивідуального захисту, механізованих апаратів та
дезінфікуючих засобів для здійснення механізованої санітарної обробки та дезінфекції
вулиць, зупинок автотранспорту, дитячих площадок, громадських місць та приміщень, та в
подальшому забезпечувати не зменшуваний резерв дезінфікуючих засобів та відповідних
засобів індивідуального захисту.
10. Підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про виділення з
резервного фонду паливо-мастильних матеріалів для здійснення механізованої санітарної
обробки та дезінфекції вулиць залученим автотранспортом та дотримання законодавства у
сфері санітарно-епідеміологічного благополуччя на території міста Олександрії бензину А-92
в кількості 500 літрів.
Термін виконання - невідкладно
Керівникам виконавчих органів влади,
виконавчих органів місцевого
самоврядування,
закладів, установ
міста,
суб’єктів
господарювання
незалежно від форм власності
11. Забезпечити безумовне виконання та контроль за дотриманням на території міста
Олександрії даного рішення, своєчасним і повним проведенням профілактичних і
протиепідемічних заходів.
Термін виконання - невідкладно, в подальшому протягом
дії режиму надзвичайної ситуації
12. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Степан ЦАПЮК

Ігор ЄРМОЛЮК

