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Протокол № 9 позачергового засідання 

смт. Черкаське 18 жовтня 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:

І. Санітарно-епідемічний стан в Черкаській територіальній громаді та 
заходи із запобігання поширенню на території гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

І. Санітарно-епідемічний стан в Черкаській територіальній громаді 
та заходи із запобігання поширенню на території гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про санітарно-епідемічний стан в Черкаській територіальній 
громаді та заходи із запобігання поширенню па території гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, 
оборони та охорони праці Черкаської селищної ради ГЛАДКИЙ Ю.М.,
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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 СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), з 
урахуванням протоколу від 15 жовтня 2021 року № 38 позачергового засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій та протоколу від 17 жовтня 2021 року №29 позачергового засідання 
Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій встановити на території Черкаської 
територіальної громади “червоний” рівень епідемічної небезпеки.

2. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених 
пунктами 22 та 3 Постанови КМУ № 1236, на території Черкаської
територіальної громади забороняється:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського харчування в 
аеропортах;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами 
зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними 
препаратами, кормами, насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами), 
добривами, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до 
інших товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів 
господарювання;

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого 
вжитку, прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, 
перукарень та салонів краси за попереднім записом;

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
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провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання 

відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання 
телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико- 
культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом 
аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови 
обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб 
та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), 
залученим до виробництва аудіовізуального твору, засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у 
тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, 
пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом;

6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, 
крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до 
Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 
України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 
клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з 
оцінювання якості освіти;

9) діяльність ринків, крім продовольчих;
10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 
загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, усі працівники яких 
мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 
підтверджує вакцинацію від СОУЮ-19 однією дозою однодозної вакцини або 
двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 
Порталу Дія (Дія);

11) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 
планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;
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надання медичної допомоги у_ спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів;

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

12) перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно:

на територіях закладів охорони здоров’я та освіти;
в підземних переходах;
на зупинках громадського транспорту;
на інших територіях загального користування у разі неможливості 

дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра;
13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.

Обмеження, передбачені підпунктами 1-7, 9, 13 цього пункту, не 
застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів, 
користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів заходу 
(співробітників закладу, ринку) негативного результату тестування на 
СОУЮ-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 (відвідування закладу, ринку), або документа, 
що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, 
внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує 
вакцинацію від СОУЮ-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами 
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією 
охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 
ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової 
реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Термін: з 18 жовтня 2021 року



3 . НІКОЛЮКІНУ п.в. 
КОРЧУН л.п. 
БРЮХАНОВУ О.М. 
КАЙРЮКШТІС О.О.
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3.1. Забезпечити:
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я здобувачів 
освіти (вихованців) відповідно до постанови головного державного санітарного 
лікаря України від 06 вересня 2021 року № 10 “Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)”;

розроблення заходів щодо переведення працівників на роботу в 
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно- 
педагогічна, методична, наукова тощо).

Термін: з 18 жовтня 2021 року 
на період карантину

3.2. Рекомендувати перенести початок шкільних канікул на 18 жовтня 
2021 року.

4. НІКОЛЮКІНУ П.В.
КОРЧУН л.п .
БРЮХАНОВУ О.М.

Провести роз’яснювальну роботу з перевізниками щодо недопущення 
ними порушень протиепідемічних обмежень під час здійснення пасажирських 
перевезень, зокрема дотримання вимог щодо кількості наповненості 
пасажирами транспортних засобів та наявності у пасажирів захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Термін: з 18 жовтня 2021 року,
постійно на період карантину

5. НІКОЛЮКІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
БРЮХАНОВУ О.М.

Відповідно до компетенції посилити роботу щодо контролю за виконанням 
обмежувальних протиепідемічних заходів “червоного” рівня епідемічної 
небезпеки, визначених Постановою КМУ № 1236, в тому числі на постійній 
основі здійснювати контроль за дотриманням:



протиепідемічних обмежень на території, зокрема, щодо дотримання 
встановленої наповненості (не більше ніж кількість місць для сидіння, що 
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 
реєстраційних документах на такий транспортний засіб) автомобільного 
транспорту, який здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних 
маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньо обласному та міжобласному сполученні в місцях 
посадки пасажирів;

маскового режиму громадянами у громадських будинках і спорудах, 
громадському транспорті та на зупинках громадського транспорту.

Посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства і 
здійснення протиепідемічних заходів закладами дошкільної освіти, закладами 
громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що 
надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та 
непродовольчими групами товарів тощо.

Термін: на період карантину

6. КЕРІВНИКАМ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ 
ВІРОСПОВІДАНЬ,
НІКОЛЮКІНУ П.В.,
КОРЧУН Л.П.,
БРЮХАНОВУ О.М.

Рекомендувати на території:
запровадити проведення онлайнтрансляції (мережа Інтернет, телебачення 

тощо) богослужінь для населення;
проводити роботу з парафіянами щодо:
необхідності дотримання протиепідемічних заходів спрямованих на 

запобігання поширенню територією області гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЇ18-СоУ-2;

популяризації вакцинації від СОУЮ-19.

Термін: на період карантину

7. НІКОЛЮКІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
БРЮХАНОВУ О.М.
ГЛАДКОМУ Ю.М.

За участю місцевих засобів масової інформації (телебачення, радіо, 
друковані видання, соціальні мережі тощо), у тому числі приватної форми 
власності (за згодою), забезпечити:

широке інформування населення про встановлення на території області 
“червоного” рівня епідемічної небезпеки;

6



проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності 
дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, які передбачені 
“червоним” рівнем епідемічної небезпеки;

здійснювати заходи з популяризації безкоштовної вакцинації від 
СОУЮ-19 та проводити інформування населення щодо роботи центрів масової 
вакци нації;

надання достовірної та об’єктивної інформації про епідемічну ситуацію на 
території області та заходи, які вживаються для недопущення розповсюдження 
захворюваності на гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричинену 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Термін: на період карантину

8. НІКОЛЮКІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
БРЮХАНОВУ О.М.
СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

8Л. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями,
передбаченими Постановою КМУ № 1236.

8.2. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, затверджених Постановою КМУ 
№ 1236, цими протокольними рішеннями, та здійснювати контроль за їх 
виконанням.

8.3. Забезпечити обов’язкову вакцинацію проти СОУЮ-19 працівників 
відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я від 04 жовтня 2021 року 
№ 2153 “Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, 
працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням”.

8.4. Рекомендувати забезпечити:
з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах прямування 

на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого режиму робочого 
часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для 
різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної 
можливості - також роботу в режимі реального часу через Інтернет із 
збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу;

встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між 
особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або 
наявність між ними відповідних захисних екранів;

визначення часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю;

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які 
очікують дозволу на вхід до приміщень.
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8.5. Опрацювати питання щодо можливості запровадження на період дії 
карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які 
передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від 
територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання 
робіт чи надання послуг.
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Термін: на період карантину

9. НІКОЛКЖІНУ П.В.
КОРЧУН л.п.
БРЮХАНОВУ О.М.
МАЗУРУ А.В.

9.1. Забезпечити безперебійну роботу центрів вакцинації та пунктів 
щеплень для вакцинації населення проти СОУЮ-19 у дві зміни, у тому числі у 
вихідні та святкові дні; забезпечити актуальність контактних телефонів 
реєстратур.

Термін: невідкладно, щоденно

9.2. Рекомендувати:
розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з 

урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для 
забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу (з 
роботи);

забезпечити виділення додаткових транспортних засобів з метою 
зменшення скупчення осіб у громадському транспорті у години пікового 
навантаження;

забезпечити виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, які залишилися проживати в зоні надзвичайної ситуації або 
можливого ураження, та організацію супроводження таких осіб відповідно 
до Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого 
ураження, та організації їх супроводження, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 282.

9.3. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких 
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з 
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний 
соціальний супровід.

9.4. Вживати заходів:
до збільшення кількості тестувань у разі, коли середня кількість тестувань 

методом полімеразної ланцюгової реакції та експрес-тесту на визначення 
антигена коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2 на території становить менш як 
350 тестувань на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
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до проведення поточної та заключної дезінфекції у вогнищах СОУЮ-19, у 

тому числі у домашніх осередках.
9.5. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину 

внести (у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення 
початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити 
початок роботи о 10-й годині або більш пізній час та час пріоритетного 
обслуговування з 10-ї до 12-ї години або з більш пізнього часу протягом двох 
годин громадян похилого віку та осіб з інвалідністю для суб’єктів 
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 розміщення та організація харчування;
страхова діяльність;
надання соціальної допомоги;
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Термін: невідкладно

Секретар комісії

Голова комісії

Юрій ГЛАДКИМ

Юрій ТАРАН


