
 

 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» ________________ 2020 року                         № ______________ 

 

Про продовження адаптивного 

карантину на  території  міста  

Переяслава Київської області  з  метою 

запобігання   поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом                

SARS-CoV-2 

 

 Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від 

інфекційних хвороб” з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами та 

доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. 

№ 500  «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», на 

підставі протоколу засідання комісії ТЕБ та НС при виконавчому   комітеті 

Переяславської міської ради від 22.06.2020 №19,   керуючись ст. 40 Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Переяславської міської ради  

 
 

      ВИРІШИВ: 

 

    1. Продовжити дію адаптивного карантину на  території міста 

Переяслава  до 31 липня 2020 р., встановленого постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 червня  2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України».  

2. Установити, що у місті Переяславі Київської області є обов’язковими 

до виконання карантинні заходи та заборони передбачені постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 червня  2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів України». 

 3. Здійснити  широкий аналіз причини виникнення пожеж в природних 

екосистемах, які розташовані на території міста Переяслава Київської області та 

надати письмові рекомендації щодо виконання додаткового комплексу заходів 
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по протидії пожежам у природних екосистемах міста Переяслава Київської у 

весняно-літній пожежнонебезпечний період. 

4. Організувати перевірки готовності комунальних підприємств до 

проведення робіт з утримання полігонів твердих побутових відходів у 

належному протипожежному стані. Встановити контроль за виконанням 

комплексу заходів із зниження пожежної небезпеки та попередження загорянь 

на полігонах твердих побутових відходів.  

5. Тимчасовій робочій групі з обстеження АЗС, АГЗП, АЗК розташованих 

на території міста Переяслава, яка створена відповідно до розпорядження 

міського голови від 27 лютого 2020 року №59/07-10/12-20, організувати роботу 

щодо виявлення та відпрацювання джерел постачання пального до місць 

незаконної роздрібної торгівлі, зокрема нелегальних виробників та імпортерів 

пального, місць незаконної оптової торгівлі пальним, суб’єктів господарювання 

– виробників/імпортерів пального, щодо яких є обґрунтовані підстави вважати, 

що вироблені/імпортовані обсяги пального перевищують задекларовані.  

 6.Дозволити розселення команд повітроплавців учасників 

Всеукраїнського фестивалю з повітроплавання «Переяслав 2020» в гуртожитках 

№ 1, № 2 Університету Григорія Сковороди в Переяславі, в хостелі готельно-

розважального комплексу «Три коня», в Гостинному домі «Покровський» з 

дотриманням всіх санітарних протиепідемічних норм в умовах карантину. 

7. Затвердити протокол позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого 

комітету  міської ради від  22.06.2020 року  №19.  

8. Відділу інформації та комп’ютерного забезпечення виконавчого 

комітету Переяславської міської ради  оприлюднити це рішення на 

офіційному сайті Переяславської міської ради. 

  9. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу 

обов’язків, керуючу справами виконавчого комітету міської ради. 

10. Контроль  за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Міський голова                                                                             Тарас КОСТІН                                                                                   
 
 

 

Н.УСТИЧ                                                                                                                                                             О. ГРЕБЕНЩИКОВА 
В. ЖАРКО                                                                                                                                                            Н. МЕДВЕДЕНКО 

                                                                                                                                                                             В.БРЕНЬ 
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