
У К Р А Ї Н А
П Е РЕ Я С Л А В С Ь К А  М ІС Ь К А  РАДА 

В И К О Н А В Ч И Й  К О М ІТ Е Т

КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
08400, м. Переяслав, вул. Б.Хмельницького, 27/25, тел.5-25-03, 5-45-70

Засідання комісії проведено в опііпе-режимі з використанням групи ТЕБ та НС в 
програмі УіЬег з ознайомленням та погодженням членів комісії даного протоколу

П Р О Т О К О Л  №1 2
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

22 травня 2020 року м. Переяслав 1 3 — год.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар: начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради
Ж арко В.П.

Присутні: члени комісії

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про розгляд постанови Кабінету М іністрів України від 20.05.2020 
року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ -2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 

Доповідає : Костін Т.В.

2. Про визначення і впорядкування місць масового відпочинку населення 
на водних об’єктах міста Переяслава Київської області у 2020 році

Доповідає : Андрущенко А.О.

І. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив присутнім, 
що 20 травня 2020 року відбулося засідання Кабінету М іністрів України на 
якому було розглянуто питання щодо можливості послаблення карантинних 
заходів та обмежень, що діють на території України згідно з постановою



Кабінету М іністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8А К8-СоУ -2” (із змінами та доповненнями).

За результатами якого було видано постанову Кабінету М іністрів України 
від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», згідно якої установлено з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі —  СОУГО-19), продовжити 
карантин з 22 травня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на території України, проте для 
регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення 
протиепідемічних заходів.

Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території 
регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам:

- інцидентність (загальна кількість нових випадків СОУГО-19 за останні 
сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. 
населення;

- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОУГО-19, становить менш 
як 50 відсотків;

- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцю гової реакції 
та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. населення 
протягом останніх семи днів.

Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється 
на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається 
з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні ознак для 
послаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою. Рішення 
про послаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного 
разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації 
в регіоні.

Згідно інформації наданої Київською ОДА на сьогодні (22.05.2020 року) 
у Київській області маємо такі показники: інцидентність -  13,9 особи на 100 
тис. населення (потрібно менше 12-ти). Завантаженість ліжок -  8,9 % (потрібно 
менш як 50%). Середня кількість ПЛР-тестування -  19,2 на 100 тис. населення 
(потрібно більше ніж 12 на 100 тис.).

Оскільки один із необхідних факторів (а саме -  інцидентність) перевищує 
встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти 
рішення щодо ослаблення протиепідемічних заходів.

Враховуючи вище описане, пропоную заходи, які запроваджені 
рішеннями виконавчого комітету міської ради від 24.04.2020 №146-13 «Про 
продовження карантину та запровадження додаткових обмежувальних 
заходів на території м іста Переяслава щодо запобігання гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
та від 08.05.2020 № 157-14 «Про продовження карантину та послаблення 
заходів на території міста Переяслава щодо запобігання гострої



респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», 
продовжити на період з 22 травня 2020 року до 22 червня 2020 року.

ВИРІШ ИЛА:
1. Інформацію взяти до відома та виконання.
2. Продовжити дію карантину на території міста Переяслава з 22 травня 

2020 р. до 22 червня 2020 р., встановленого постановою Кабінету М іністрів 
України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8А Я8-СоУ -2” .

2. Установити, що:
у місті Переяславі застосовуються протиепідемічні заходи, що визначені 

рішеннями виконавчого комітету від 24.04.2020 № 146-13 «Про 
продовження карантину та запровадження додаткових обмежувальних 
заходів на території міста Переяслава щодо запобігання гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8А Я8-СоУ-2» 
та від 08.05.2020 № 157-14 «Про продовження карантину та послаблення 
заходів на території міста Переяслава щодо запобігання гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»;

заходи, запроваджені рішеннями виконавчого комітету міської ради 
від 24.04.2020 № 146-13 «Про продовження карантину та запровадження 
додаткових обмежувальних заходів на території міста Переяслава щодо 
запобігання гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та від 08.05.2020 № 157-14 «Про продовження 
карантину та послаблення заходів на території міста Переяслава щодо 
запобігання гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», продовжують діяти на період 
з 22 травня 2020 року до 22 червня 2020 року.

3. Посилити контроль за виконанням громадянами обмежувальних 
заходів та забезпечити громадський порядок на території м іста Переяслава із 
залученням місцевих формувань охорони громадського порядку на період 
карантину, в тому числі у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового 
перебування людей, особливо у період вихідних.

4. Посилити контроль за суворим виконанням обмежувальних заходів у 
культових спорудах міста.

7. Посилити проведення роз’ясню вальної роботи серед населення щодо 
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення 
протиепідемічних заходів та санітарного законодавства.

Термін: постійно
Контроль: П ереяслав-Хмельницький ВП
ГУ  НП у Київській області

9. Організаційному відділу виконкому постійно висвітлювати на 
офіційному \¥еЬ-сайті Переяславської міської ради прийняті рішення щодо



запровадження обмежувальних заходів та продовження карантину, а також 
рекомендації з їх  дотримання.

10. Керівнику комунального некомерційного підприємства «Переяслав- 
Хмельницька центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної 
ради, сільських рад Переяслав-Хмельницького району та Переяславської 
міської ради забезпечити надання інформації керівнику робіт з ліквідації НС на 
території міста Переяслава щодо ситуації пов’язаної з пош иренням на території 
міста Переяслав Київської області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на електронну адресу 
соуісї19 u a 9 0 7 @ u k r.n et

Термін: щоденно до 10 00 год

I I .СЛУХАЛИ: провідного інспектора Переяславського районного 
сектору головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
у Київській області Андрущ енка А.О., який доповів, що в зв ’язку з настанням 
весняно-літнього періоду та з метою впорядкування місць масового відпочинку 
населення та попередження нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на 
водних об’єктах, які розташовані на території міста Переяслава Київської 
області існує необхідність визначити місця масового відпочинку населення на 
водних об ’єктах міста Переяслава Київської області у 2020 році. А також 
створити робочу групу з організації та контролю місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах міста Переяслава Київської області.

ВИРІШ ИЛА:
1. Інформацію  взяти та до виконання.
2. Визначити місця масового відпочинку населення на водних об’єктах 

міста Переяслава у 2020 році.
3.Створити робочу групу з організації та контролю місць масового 

відпочинку населення на водних об ’єктах міста Переяслава у 2020 році і 
затвердити її склад.

4.Робочій групі з організації та контролю місць масового відпочинку 
населення на водних об ’єктах міста Переяслава-Хмельницького у 2020 році:

- організувати роботу із своєчасної підготовки місць масового відпочинку 
населення на водних об ’єктах;

- періодично здійснювати заходи з обстеження місць масового відпочинку 
населення на водних об ’єктах;

-у  разі необхідності залучати до участі представників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

5. Комунальному підприємству Переяславське виробниче управління 
комунального господарства:

- забезпечити оформлення паспорту пляжу у місцях масового відпочинку 
населення на водних об’єктах, де купатися дозволено;

- забезпечити обстеження і очищення дна акваторії у місцях масового 
відпочинку населення на водних об’єктах, де купатися дозволено;
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- забезпечити встановлення попереджувальних знаків та щитів біля 
водних об’єктів, де купатися заборонено;

- забезпечити наявність громадських вбиралень;
- організовувати і проводити заходи з благоустрою для підтримання в 

належному стані території місць масового відпочинку населення на водних 
об’єктах;

- у разі необхідності залучати підприємства, установи та організації для 
проведення заходів з благоустрою та облаштування місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах.

6. Рекомендувати Бориспільському міжрайонному відділу лабораторних 
досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр М ОЗ України» :

- здійснювати нагляд за санітарним станом місць масового відпочинку 
населення на водних об’єктах;

- здійснювати контроль якості води у водоймах місць масового 
відпочинку населення на водних об ’єктах;

- інформувати населення про результати проведених досліджень якості 
води в місцях масового відпочинку населення на водних об ’єктах.

7. Рекомендувати Переяслав-Хмельницькому районному управлінню ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області здійснювати нагляд за 
дотриманням:

- санітарного законодавства в місцях масового відпочинку населення на 
водних об’єктах;

- державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і 
регламентів суб’єктами господарювання, які здійснюватимуть сезонну 
дрібнороздрібну торгівлю в місцях масового відпочинку населення на водних 
об’єктах.

8. Рекомендувати Переяслав-Хмельницькому відділу поліції головного 
управління Національної поліції в Київській області:

- посилити заходи із забезпечення охорони громадського порядку та 
підтримання правопорядку в місцях масового відпочинку населення на водних 
об’єктах;

- здійснювати щоденне патрулювання нарядом поліції, особливо у
вечірній та нічний час, в місцях масового відпочинку населення на водних
об’єктах.

- забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів та
санітарного законодавства;

9. Рекомендувати Переяславському районному сектору головного 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській 
області:

- постійно проводити профілактичну та роз’яснювальну роботу щодо 
правил поведінки на воді та в місцях масового відпочинку населення на водних 
об’єктах;

- здійснювати аварійно-рятувальне обслуговування в місцях масового 
відпочинку населення на водних об’єктах.

- забезпечити неухильне дотримання протиепідемічних заходів та
санітарного законодавства;



Голова комісії з питань 
ТЕБ та НС

Секретар комісії

Тарас КОСТІН  

Віктор Ж АРКО


