
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 № 6 позачергового засідання 

смт. Черкаське 22 вересня 2021 року

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної громади, селищний голови 
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 встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19 на території Черкаської територіальної громади.

II. Затвердження:
Комплексного плану заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та пожежної 
безпеки в осінньо-зимовий період 2021/2022 року в Черкаській 
територіальній громаді.

І. Про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19 на території Черкаської територіальної громади.

СЛУХАЛИ: про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУЮ-19 на території Черкаської територіальної громади.
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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. Керуючись 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 СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), з 
урахуванням протоколу від 21 вересня 2021 року № 25 позачергового засідання 
Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій встановити на території Черкаської 
територіальної громади “жовтий” рівень епідемічної небезпеки.

2. Застосувати на території громади обмежувальні протиепідемічні 
заходи, передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки відповідно до 
Постанови КМУ № 1236 (із змінами).

Термін: 00 год 00 хвилин 
23 вересня 2021 року

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

3.1. За результатами селекторної наради Міністерства охорони здоров’я 
України від 03 вересня 2021 року, згідно з розпорядженням керівника робіт з 
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 
СОУЮ-19, від 17 грудня 2020 року № 157 “Про організацію тестування на 
гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричинену коронавірусом 
8АИ.8-СоУ-2” (далі -  розпорядження № 157), з метою оперативного та 
належного реагування на ускладнення епідемічної ситуації в Україні в цілому 
та в окремих регіонах, пов’язаної з поширенням СОУЮ-19, оновлювати 
маршрути щоденного забору та доставки зразків біологічного матеріалу з 
пунктів забору (створених в закладах охорони здоров’я, які надають медичну 
допомогу) в лабораторії, що проводять дослідження на гостру респіраторну 
хворобу СОУЮ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, методом ПЛР та 
закріплення за визначеними маршрутами парку автотранспорту.
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3.2. Забезпечити тестування на гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19, 

спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, згідно з розпорядженням № 157, 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 вересня 2021 року 
№ 1907 “Про затвердження Змін до Стандартів медичної допомоги 
“Коронавірусна хвороба (СОУЮ-19)” проводити закупівлю, розподіл та за 
потреби перерозподіл швидких тестів, тест-систем з метою забезпечення 
закладів охорони здоров’я витратними матеріалами для проведення тестування 
на визначення антигену коронавіруса 8АЇ18-СоУ-2.

3.3. 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 (СОУЮ-19) 
та Форми опитування і консультування контактних випадків СОУЮ-19”; 
наказу МОЗ України від 08 вересня 2021 року № 1907 “Про затвердження Змін 
до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна хвороба(СОУЮ-19)”.

Термін: на період карантину

4. НІКОЛКЖІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
ГАРНІКУ 0 .0 .
КАЙРКЖШТІС 0 .0 .
ГЛАДКОМУ Ю.М.

4.1. Забезпечити виконання постанов головного державного санітарного 
лікаря України від 25 серпня 2021 року №8 “Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)” та від 06 вересня 
2021 року № 10 “Про затвердження протиепідемічних заходів у освіти на період 
карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)”.

Термін: на період карантину

4.2. Вжити заходів щодо:
можливості залучення до процесу вакцинації, у тому числі вчителів та 

працівників закладів освіти, можливостей існуючих пунктів щеплень в закладах 
освіти;

забезпечення можливості та організації вакцинації, у тому числі вчителів 
та працівників закладів освіти, за допомогою виїзних мобільних вакцинальних 
сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише 
вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів
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здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під час 
роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Термін: невідкладно

5. НІКОЛКЖІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА
ОРГАНІЗАЦІЙ ВСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Забезпечити виконання та контроль за виконанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів відповідно до встановленого рівня епідемічної 
небезпеки розповсюдження гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19 відповідно Постанови КМУ № 1236.

Термін: на період карантину

6. ГЛАДКОМУ Ю.М.
КАЙРЮКІИТІС О.О.

Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо протиепідемічних обмежень, передбачених для “жовтого” 
рівня епідемічної небезпеки.

Активізувати інформаційно-роз’яснювальну роботу, в тому числі у 
закладах освіти, та поширення соціальної реклами стосовно:

профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, і можливих наслідків захворювання 
на неї;

необхідності проведення вакцинації.

Термін: постійно, невідкладно
7. НІКОЛКЖІНУ П.В.

КОРЧУН л.п.
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ ОФІЦЕРАМ ГРОМАДИ

Виходячи із встановлених рівнів епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19, забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням 
обмежень, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, 
визначених постановою КМУ №641. У межах компетенції здійснити комплекс 
заходів щодо посилення роботи з виявлення та припинення фактів вчинення 
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 443 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення.

Термін: постійно, на період
карантину
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II. Затвердження:
Комплексного плану заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного характеру та пожежної безпеки в 
осінньо-зимовий період 2021/2022 року в Черкаській територіальній 
громаді.

СЛУХАЛИ: про затвердження комплексного плану заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та 
пожежної безпеки в осінньо-зимовий період 2021/2022 року в Черкаській 
територіальній громаді.

ВИСТУПИЛИ:

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

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Комплексний план заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру та пожежної 
безпеки в осінньо-зимовий періодД02,1/2022 року в Черкаській територіальній 
громаді.

Голова комісії Юрій ТАРАН

Секретар комісії Юрій ГЛАДКИЙ


