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ТЕРІТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
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Протокол № 1

смт. Черкаське ЗО червня 2021 року

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної громади, селищний голова 
Юрій ТАРАН.

Присутні: секретар комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Юрій ГЛАДКИЙ, члени комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та запрошені (за 
списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про затвердження плану роботи комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної 
громади на 2021 рік

II. Про наявність та стан джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) в населених 
пунктах Черкаської територіальної громади

III. Про стан пожежної безпеки закладів освіти.

IV. Заходи із запобігання поширенню на території громади гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
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I. Про затвердження персонального складу та плану роботи комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
Черкаської територіальної громади на 2021 рік

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану роботи комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної 
громади на 2021 рік.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, 
оборони та охорони праці Черкаської селищної ради ГЛАДКИИ Ю.М.,

ВИРІШИЛИ:
1. З метою ефективної роботи і виконання завдань щодо запобігання 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 
2021 році, затвердити План роботи комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної громадина 2021 рік.

II. Про наявність та стан джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) в населених 
пунктах Черкаської територіальної громади

СЛУХАЛИ: про наявність та стан джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) в населених 
пунктах Черкаської територіальної громади та заходи щодо покращення стану 
їх утримання.

ВИСТУПИЛИ:
Перший заступник Черкаського селищного голови НІКОЛЮКІН П.В. 

ВИРІШИЛИ:

1. Відділу ЖКГ, благоустрою га земельних відносин
Черкаської селищної ради,
ТОВ «КОМСЇТІ».

1.1. перевірити наявність та стан джерела протипожежного 
водопостачання (пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) 
Черкаської територіальної громади яке повинно включати забезпечення: 

справного стану; 
відповідними покажчиками; 
вільного доступу;
необхідність фарбування кришок люків у червоний колір; 
очищення колодязів від сміття; 
утеплення (за необхідністю);



з
необхідного об’єму (рівня) води штучних пожежних водоймищ; 

забезпечення вільних під’їздів з твердим покриттям;
1.2. скласти перелік джерела протипожежного водопостачання 

(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) Черкаської 
територіальної громади з адрескою їх розміщення та інформацією про їх 
технічний стан;

1.3. скласти графіки ремонту (відновлення) протипожежного 
водопостачання (пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) 
Черкаської територіальної громади та затвердити його рішенням селищного 
голови.

, Термін: до 01 серпня 2021 року

2. Відділу ЖКГ, благоустрою та земельних відносин
Черкаської селищної ради,
ТОВ «КОМСІТІ»,
(керівникам комунальних підприємств, 
підприємств-балансоутримувачів водогінних мереж, 
керівникам об’єктів господарювання)
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

2.1. Здійснити ремонт, технічне обслуговування, а у разі демонтування -  
відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних 
гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж, пірсів).

2.2. Забезпечити обладнання всіх джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання відповідними покажчиками встановленого зразку.

Термін: до 01 жовтня 2021 року

4. НІКОЛЮКІНУ ІІ.В.
ГЛАДКОМУ Ю.М.

Взяти під особистий контроль приведення вуличних пожежних гідрантів 
у належний працездатний стан у Черкаській територіальній громаді.

Термін: постійно

III. Про стан пожежної безпеки закладів освіти.

СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки закладів освіти.
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ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу освіти молоді та спорту Черкаської селищної ради 
КАЙРЮКШТІС О.О.;

ВИРІШИЛИ:

1. Керівникам комунальних закладів освіти Черкаської
селищної ради

1.1. Вживати заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов 
освітнього процесу, що є першочерговим завданням;
забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог 
законодавства у сфері пожежної ♦ та техногенної безпеки, заборонити 
експлуатацію об’єктів, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю 
людей;
забезпечити щорічне планування та належний контроль за виконанням заходів 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти.

1.2. Проаналізувати протипожежний стан підпорядкованих закладів освіти та 
вжити заходів щодо усунення порушень пожежної та техногенної безпеки, 
виявлених за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю).
1.3. Про виконання розділу III протокольного рішення інформувати комісію з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін: до 20 серпня 2021 року

II. Заходи із запобігання поширенню на території громади гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про заходи із запобігання поширенню на території громади гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ~2.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, 

оборони та охорони праці ГЛАДКИЙ Ю.М.

ВИРІШИЛИ:

1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), встановити на 
території Черкаської територіальної громади “зелений” рівень епідемічної 
небезпеки, відповідно до якого забороняється:
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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, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами 

без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, 
що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною 
страховою компанією, яка має представництво на території України чи 
договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України 
(асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУГО-19, обсервацією, 
та діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та 
держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині 
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про 
прикордонний контроль”;

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами 
без громадянства без негативного результату тестування на СОУГО-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу 8А118-СоУ-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину 
державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації від СОУГО-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі -  документ, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до 
Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до 
укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів 
про вакцинацію, крім:

іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
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іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та 
держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів,.передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині 
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про 
прикордонний контроль”;

6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 
тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 
клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 
та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 
масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 
тестування на СОУШ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес- 
тесту на визначення антигена коронавірусу 8А118-СоУ-2, яке проведене не 
більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, 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 пасажирами під час перевезення засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

8) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у
яких:
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не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 
між клієнтами не менш як 1,5 метра;

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 
за їх використанням;

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 
обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 
видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

2.1. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, 
передбаченими Постановою КМУ № 1236.

2.2. Вжити протиепідемічних заходів, які визначаються Постановою 
КМУ № 1236, цими протокольними рішеннями, та здійснювати контроль за їх 
виконанням.

Термін: з ЗО червня 2021 року

2. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ ЧЕРКАСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Термін: на період карантину

Голова комісії

Секретар комісії Юрій ГЛАДКИЙ

Юрій ТАРАН


