ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання міської комісії з питань
техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
28 квітня 2021 року

м. Олександрія

№7

Головував: - перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради - 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 продовження дії карантину до 30 червня 2021 року та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів на території Олександрійської територіальної
громади з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19.
2. Про попередження загибелі людей на водних об’єктах міста в весняно-літній період
2021 року та затвердження Переліку місць масового відпочинку біля водойм.

ІНФОРМУВАВ: перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради Юрій ГУГЛЕНКО.
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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 405 "Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України") на території громади продовжуються
обмежувальні протиепідемічні заходи.
Залежно від епідемічної ситуації в регіоні або окремих адміністративнотериторіальних одиницях регіону встановлюється "помаранчевий" або "червоний" рівень
епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 (далі — рівень епідемічної небезпеки).
На теперішній час за результатом оцінки епідемічних показників рішенням обласної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 19.03.2021
протокол №11 на території області та міста з 19 березня 2021 року встановлено
"помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19 та запроваджуються
посилені заходи контролю за дотриманням встановлених обмежувальних протиепідемічних
заходів.
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І. С Л У Х А Л И :

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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року № 405 "Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України") продовжити дію карантину до ЗО червня 2021
року на території Олександрійської територіальної громади.
2. Враховуючи ситуацію з захворю ваністю населення на гостру респіраторну хворобу
СОУШ-19, що склалася на території Олександрійської територіальної громади на теперішній
час, за результатом оцінки епідемічних показників на території громади, продовжити
виконання протиепідемічних заходів відповідно до встановленого рівня епідемічної
небезпеки поширення СОУГО-19 "помаранчевий".

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 8АК8-СоУ-2"
(зі змінами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 року
№ 405 "Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України").

на період дії карантину
Сакарі Тамарі

Термін виконання -

4. Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих на грип та
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, вжити заходів до збільшення кількості ліжок та
оснащення таких закладів необхідним медичним обладнанням, забезпечення їх медичним
персоналом, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції та індивідуального
захисту.
5. Забезпечити постійне щоденне безперервне тестування щодо виявлення РНК
коронавірусу 8АК8-СоУ-2 методом полімеразної ланцюгової реакції на території громади.

на період дії карантину

Термін виконання -

Шкляруку Юрію,
Коновалову Василю,
Ільющенковій Тетяні,
Хвостову Володимиру,
Переверзеву Володимиру
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6.
Посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів під час здійсненн
пасажирських перевезень.

7.
В межах компетенції забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічни
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.
Термін виконання - до ЗО червня 2021 року
8. Вжити заходи та посилити контроль за дотриманням обмежувальних
протиепідемічних заходів, особливо у вихідні та святкові дні, під час проведення релігійних
заходів, присвячених святкуванню Великодня.
9. Посилити взаємодію з територіальними підрозділами Головного управління
Національної поліції в області, головного управління Держпродспоживслужби в області та
відпрацювати алгоритм спільних дій по супроводженню Великодніх свят, поминальних,
вихідних та святкових днів, фіксувати факти порушення карантинних заходів.
Термін виконання - з 01 травня по 04 травня 2021 року,
з 08 травня по 14 травня 2021 року

Хвостову Володимиру
10. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку в місцях
проведення релігійних заходів та масових заходів під час святкових, вихідних днів.
Термін виконання - з 01 травня по 04 травня 2021 року,
з 08 травня по 10 травня 2021 року
11. При виявлені фактів порушення карантинних заходів приймати відповідні рішення
відповідно до чинного законодавства України.

до ЗО червня 2021 року

Термін виконання -

Коліснику Дмитру
12. Під час проведення заходів, присвячених святкуванню Великодня, посилити
контроль за дотриманням правил пожежної безпеки.
Термін виконання - з 01 травня по 04 травня 2021 року

Макаренку Сергію
13. Забезпечити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо
запровадження на території територіальної громади "помаранчевого" 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 СОУШ19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами).
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14. Продовжити проведення роз’яснювальної роботи та широке інформування
населення через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали оповіщення
щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів у період значного поширення гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, а також інформації, щодо ситуації з коронавірусом на
території Олександрійської територіальної громади.
15. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Термін виконання - невідкладно

2.СЛУХАЛИ: Про попередження загибелі людей на водних об’єктах міста в веснянолітній період 2021 року та затвердження Переліку місць масового відпочинку біля
водойм.
ІНФОРМУВАВ: Заступник начальника Олександрійського МРВ Управління ДСНС України
у Кіровоградській області Шеляшков В.С.
З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах міста, інспекторським
складом ОМРВ було здійснено обстеження зазначених водойм, щодо дотримання Правил
охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МВС України
№ 301 від 10.04.2017 року, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017
року за №566/30434. За результатами обстежень, з орендарями та власниками було проведено
роботу, щодо необхідності виконання вищезазначених правил.
Залишаються відкритими питання щодо підготовки та визначення місця відпочинку
біля води на водоймищах по вул. Шкільній суміжно з вул. Полтавська. Невиконання Правил
охорони життя людей на водних об’єктах України на зазначених водоймах може призвести
до загибелі людей.

ВИРІШИЛИ:
1. Надану інформацію прийняти до відома та затвердити Перелік місць масового
відпочинку біля водойм на території Олександрійської територіальної громади (додається):
2. Водойму розташовану суміжно з вул. Полтавська та вул. Шкільна визначити
несанкціонованими місцями відпочинку біля води та зобов’язати наявних власників
(орендарів) виконати вимоги Правил охорони життя людей на водних об’єктах України,
затверджених наказом МВС України № 301 від 10.04.2017 року, та зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434.
3. Через велику кількість нещасних випадків на воді на інших водоймах
Олександрійської територіальної громади, в місцях не визначених для купання, та де відсутні
сезонні рятувальні пости з рятувальниками - купання категорично заборонено.
4.
Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради, власникам та орендарям водойм:
- закінчити роботу по підготовці місць відпочинку біля водойм та надати д
управління з питань цивільного захисту міської ради та Олександрійського МРВ УДСН
України у Кіровоградській області копії відповідних документів, що засвідчують готовність;
- визначені місця масового відпочинку біля водойм обладнати сезонними
рятувальними постами з відповідним рятувальним спорядженням та організувати чергування
рятувальників;

4

- особам задіяних на чергуванні сезонного рятувального посту обов’язково пройти
спеціальну підготовку (перепідготовку) за програмою матрос - рятувальник з наданням копій
посвідчень;
- встановити інформаційні щити, щодо заборони купання в необладнаних місцях;
Термін виконання - 1 червня 2021 р.

5.
Управлінню з питань цивільного захисту міської ради та Олександрійському МР
УДСНС України у Кіровоградській області:
- через засоби масової інформації проводити інформаційно - роз’яснювальну роботу
серед населення щодо правил поведінки на воді;
Термін виконання постійно
- додатково довести до власників і орендарів водойм чи прибережної частини вимоги
Правил охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МВС
України № 301 від 10.04.2017 року, та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04
травня 2017 р. за № 566/30434 про обладнання і утримання рятувальних постів;
Термін виконання - 1 червня 2021 р.
6. Управлінню Олександрійському міському управлінню ТУ Держпродспоживслужби
у Кіровоградській області зобов’язати орендарів пляжів:
- регулярно проводити прибирання берега, роздягалень, туалетів, зеленої зони і
дезінфекцію туалетів;
- на пляжах не рідше одного разу в тиждень проводити розпушування поверхневого
шару піску з видаленням зібраних відходів;
- в місцях призначених для купання розмістити таблички про заборону прання, миття
автотранспорту та купання тварин.
Термін виконання постійно
7. Комунальному підприємству «Муніципальна Безпека» Олександрійської міської
ради та рекомендувати Олександрійському РВП ГУНП у Кіровоградській області, з метою
охорони громадського порядку, здійснювати патрулювання у місцях масового відпочинку
населення громади біля водойм.
Термін виконання

ПОСТІЙНО

8.
Контроль за виконанням даного рішення покласти
міськрайонний відділ управління ДСНС в Кіровоградській області.

Перший заступник міського голо
діяльності виконавчих органів ра,
голови комісії з питань техногенн
безпеки та надзвичайних ситуацій

на

Олександрійськи

Юрій ГУГЛЕНКО

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

