
КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ЧЕРКАСЬКОЇ 
ТЕРІТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

вул. Лісна, 24, смт. Черкаське, Новомосковський район, Дніпропетровська область 51272
e-mail: cuvilzahustcherk@ukr.net

Протокол № 4 позачергового засідання 

смт. Черкаське 16 серпня 2021 року

Головував: Перший заступник голови комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної 
громади, перший заступник селищний голови Павло НІКОЛЮКІН

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 ситуацію щодо масового замору водних біоресурсів в
акваторіях Дніпропетровської області.

II. Про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

І. Про ситуацію щодо масового замору водних біоресурсів в
акваторіях Дніпропетровської області.

СЛУХАЛИ: про ситуацію щодо масового замору водних біоресурсів в 
акваторіях Дніпропетровської області.

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

оборони та охорони праці Черкаської селищної ради ГЛАДКИЙ Ю.М.,
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ВИРІШИЛИ:

За результатами доповідей, з урахуванням обговорення комісія вирішила 
приділити увагу ситуації масового замору водних біоресурсів, що склалася в 
акваторіях Дніпропетровської області.

1. НІКОЛЮКІНУ п.в.
КОРЧУн л.п.
ГАРНІКУ О.О.
ГЛАДКОМУ Ю.М.

1.1.Здійснювати оперативне реагування на виявлені факти замору водних 
біоресурсів, у тому числі за зверненнями громадян, з подальшим обстеженням 
ділянок акваторій.

Термін: постійно, невідкладно

1.2. Посилити контроль за станом водних об’єктів та забезпечити 
прибирання прибережно-захисної смуги від загиблих водних біоресурсів з 
подальшою їх утилізацією.

Термін: невідкладно

1.3. Місця видалення загиблих водних біоресурсів погоджувати з 
Головним управлінню Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Термін: у разі виявлення масового 
замору водних біоресурсів

ІЛ.Посилити контроль за станом водних об’єктів та забезпечити 
прибирання прибережно-захисної смуги від загиблих водних біоресурсів з 
подальшою їх утилізацією.

Термін: невідкладно

II. Про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території громади гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
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ВИСТУПИЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:

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

1.1. Забезпечити виконання та контроль за виконанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів 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 8АІ18-СоУ-2” (із змінами) відповідно до встановленого рівня 
епідемічної небезпеки розповсюдження СОУГО-19.

Термін: постійно на період карантину

1.2. Взяти під особистий контроль питання дотримання санітарно- 
гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм у вихідні та святкові дні, 
присвячені Дню Незалежності України.

Термін: 2 1 -2 4  серпня 2021 року

2. КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

2.1. Забезпечити вакцинацію населення проти коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 відповідно до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, і 
проведення масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 в Україні у 2021 -  2022 роках, затвердженої наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 24 грудня 2020 року №3018 (із змінами), та 
відповідно до Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, на період до 31 
грудня 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 12 квітня 2021 року № 340-р, на рівні 80% дорослого населення.
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2.2. Посилити заходи комунікації, забезпечити широку просвітницьку 
роботу щодо профілактики коронавірусної хвороби СОУШ-19, у тому числі 
щодо вакцинації проти коронавірусної хвороби СОУШ-19 дорослого 
населення.

2.3. Забезпечити повне та своєчасне охоплення тестуваннями на 
СОУЮ-19 визначених контингентів населення згідно з наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 28 березня 2020 року № 722 (із змінами).

2.4. Організувати щоденну роботу центрів вакцинації населення, підвіз 
мешканців віддалених територій до центрів вакцинації населення з метою 
досягнення 80% щепленого населення проти коронавірусної хвороби 
СОУГО-19.

Термін: невідкладно

2.5. Забезпечити охоплення щепленням проти коронавірусної хвороби 
СОУГО-19 до 80% працівників закладів охорони здоров’я та закладів освіти.

Термін: до 01 вересня 2021 року

3. КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
МАЗУРУ А.В.

Забезпечити виконання постанови головного державного санітарного 
лікаря України від 02 серпня 2021 року № 7 “Про затвердження рекомендацій 
щодо відстеження, організації самоізоляції та медичного супроводу осіб, які 
мали контакт з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби (СОУГО-19) 
та Форми опитування та консультування контактних випадків СОУГО-19”.

Термін: невідкладно

4. КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
ГЛАДКОМУ Ю.М.

Активізувати:
роботу щодо розміщення пам’яток у місцях масового скупчення людей, 

на підприємствах, в установах, організаціях щодо поточної епідемічної 
ситуації, наявних ризиків інфікування гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2, а також щодо 
використання засобів індивідуального захисту;

інформування населення з питань профілактики зараження 
коронавірусною хворобою СОУГО-19 через засоби масової інформації та 
операторів мобільного зв’язку;
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інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання 
санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, 
адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення правил щодо 
карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і 
норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних 
хвороб” із залученням усіх засобів масової інформації в межах повноважень.

Координацію роботи та контроль щодо виконання протокольних рішень 
покласти на заступників Черкаського селищного голови згідно з розподілом 
обов’язків, контроль залишаю за собою.

Термін: постійно, на період карантину

Перший заступник 
голови комісії Павло НІКОЛЮКІН

Секретар комісії Юрій ГЛАДКИЙ


