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ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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просп. Соборний, 59, м. Олександрія, 28000, тел./ факс (05235) 7-13-40, 7-03-03 rada@olexrada.gov.ua 
 

ПРОТОКОЛ 
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

19 червня 2020 року м. Олександрія № 9 
 
Головував:  - міський голова Цапюк С.К. 
 
Секретар:    - начальник управління з питань цивільного захисту міської ради Єрмолюк І.В. 
 
Присутні: члени комісії (запрошені за окремим списком) 
 
Порядок денний: 
 

Запобігання поширенню на території міста випадків гострої респіраторної хвороби 
СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2, продовження карантинних заходів та 
визначення першочергових завдань. 
 
ІНФОРМУВАВ: міський голова Степан ЦАПЮК. 
 

Уряд України опублікував постанову № 500 від 17 червня " Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України ". 

ВИРІШИЛИ: Взяти до відома надану інформацію щодо епідемічної ситуації на 
території міста, спричиненої коронавірусом 2019-nСоV, з урахуванням постанови Кабінету 
Міністрів України № 500 від 17 червня 2020 року та № 392 від 20 травня "Про встановлення 
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2, і етапів ослаблення 
протиепідемічних заходів" (зі змінами ) та з метою запобігання поширенню на території 
міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом: 
 

1. Продовжити карантинні заходи. встановлені постановою Кабінету Міністрів від 
11 березня 2020 № 211 до 31 липня 2020 року та заборонити на всій території міста: 

 
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; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більше 10 осіб, крім участі у 



державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому 
незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної 
мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів 
ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК"; 

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі 
будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід. 
Організатор заходу відповідальний за дотримання фізичної дистанції між учасниками не 
менше ніж 1,5 метра; 

6) діяльність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; 

7) здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним 
транспортом, зокрема пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у 
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в 
кількості більше ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 
транспортний засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та контроль 
використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок 
пасажирами під час перевезення; 

8) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної 
енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання 
електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення 
незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств; 

9) постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного 
газу виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення споживача 
необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання оператору 
газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природного газу для 
задоволення потреб споживачів, зменшення періоду постачання в інформаційній платформі 
оператора газотранспортної системи та/або надсилання доручень на припинення 
(обмеження) транспортування/ розподілу природного газу для споживачів або припинення 
газопостачання) незалежно від форми власності; 

10) відвідування 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 у складних життєвих обставинах, крім 
установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово); 

11) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 
громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення 
біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

12) закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації, крім: 

планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони 
здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, 
становить менш як 50 відсотків. Дозвіл на проведення планової госпіталізації в регіоні 
встановлюється рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету 
Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua); 

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 захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок 
їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я. 

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових 
заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 відповідно до 
стандартів Міністерства охорони здоров’я; 

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

 
2. На час дії карантину: 

 
1) з метою обмеження скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на 

роботу/з роботи застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, 
зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій 
працівників, дистанційну (надомну) роботу;"; 

2) встановити, що робота розпочинається: 

- в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого 
самоврядування о 8 годині; 

- в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту населення, 
територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині;" 

3) внести (у разі необхідності) зміни до режимів роботи суб’єктів господарювання з 
метою встановлення початку роботи о 9, 10 чи більш пізній годині. Зокрема, встановити 
початок роботи о 10 або більш пізній годині суб’єктам 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 розміщування та організація харчування; 

страхова діяльність; 

освіта; 

надання соціальної допомоги; 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

4) при організації діяльності в період карантину суворо дотримуватися вимог 
постанови Кабінету Міністрів України № 392 від 20 травня "Про встановлення карантину з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних 
заходів"; 
 
 

Термін виконання - по 31 липня 2020 
 



Гриценку Сергію 
 

3. Дозволити роботу суб’єктів господарювання та громадського транспорту виключно у 
випадках визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року          
№ 500 та № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, викликаної коронавірусом SARS-СoV-2, і 
етапів ослаблення протиепідемічних заходів". 
 

4. Розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з урахуванням 
змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості 
переміщення працівників на роботу/з роботи.". 

5. Працівникам управління економіки міської ради в складі робочих груп з 
МП «Муніципальна безпека» та ОВП ГУНП продовжити проведення рейдів з ліквідації 
стихійної торгівлі на вулицях міста. 
 

Термін виконання - по 31 липня 2020 
 

Хвостову Володимиру 
Переверзеву Володимиру 

 
6. Забезпечити охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій 

території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на СОVID-19, обсервації (ізоляції). 
 
7. Забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму обсервації 

(ізоляції), самоізоляції. 
 
8. Продовжувати патрулювання громадських місць. 

 
Термін виконання - на час дії карантинних заходів 

 
9. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
 
Секретар Ігор ЄРМОЛЮК 


