
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 8
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

05 червня 2020 року м. Переяслав 1 3 — год.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар: начальник відділу з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради
Жарко В.П.
Присутні: Губенко В.В., Гуща М.В., Гриценко А.М., Жарко Ю.М., Кузьменчук 
Л.В., Ковальський O.A., Лисенко С.О., Мисник В.О., Скидан М.В., Спасик Т.Т., 
Сущук, Т.В., Поліщук Н.В., Роман О.І., Устич Н.М.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний 

із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, та послаблення протиепідемічних заходів:

1.1. Про організацію роботи пунктів проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) на базі закладів загальної середньої освіти міста Переяслава 
Київської області, відповідно до оновлених нормативних документів, з 
урахуванням профілактичних та протиепідемічних заходів, які впроваджуються 
для запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 
COV1D-19 та забезпечення належних умов проведення ЗНО.

1.2. Про організацію роботи закладів харчування, зокрема приймання 
відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

1.3. Про самоізоляцію осіб старше 60 років.
1.4. Про проведення релігійних заходів у приміщенні, за умови дотримання 

протиепідемічних заходів.



1.5. Про організацію діяльності закладів культури, зокрема з прийманням 
відвідувачів за рішенням власника * орган}' управління), у тому числі 
культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. 
метрах площі приміщення, де проводиться захід, та дотримання 
протиепідемічних заходів.

1.6. Про роботу закладів, що надають послуги з розміщення, за умови 
дотримання протиепідемічних заходів.

Доповідає : Костін Т.В.

2. Про відкриття для відвідування кладовищ на території міста Переяслава 
Київської області за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Доповідає : Губенко В.В.

3. Про скасування завдання щодо проведення санітарної обробки 
автомобільних доріг комунальної форми власності із залученням відповідної 
спеціалізованої техніки.

Доповідає : Жарко В.П.

І. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив присутнім, 
про те, станом на 04.06.2020 за інформацією державної установи «Київський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» на території Київської області 
лабораторно підтверджено 1673 випадки коронавірусної хвороби (COVID-19). 
За добу за результатами ПЛР-досліджень підтверджено 21 новий випадок 
коронавірусної хвороби (COVID-19).

На стаціонарному лікуванні перебувають 186 осіб, на амбулаторному 
лікуванні (самоізоляції) перебувають 978 осіб.
472 пацієнти одужали, зафіксовано 37 летальних випадків.

Медичне спостереження встановлено за 7187 особами.
Відповідно до п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів» Київська область одночасно відповідає таким 
ознакам:

- інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім 
днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення, 
в Київській області становить 8,74 особи на 100 тис. населення;

-завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш 
ніж 50 відсотків, у Київській області становить 22,8 відсотків;

-середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції 
становить більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів, у 
Київській області становить 30,9 на 100 тис. населення.

ВИРІШИЛА;
1. Інформацію взяти до відома та виконання.



2. Дозволити роботу пунктів проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання (ЗНО) на базі закладів загальної середньої освіти міста Переяслава 
Київської області, відповідно до оновлених нормативних документів, з 
урахуванням профілактичних та протиепідемічних заходів, визначених 
постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 
2020 року № 24.

Відділу освіти виконавчого
комітету Переяславської міської
ради

2.1 Забезпечити медичне обслуговування учасників зовнішнього
незалежного оцінювання/вступних випробувань та працівників закладів освіти 
відповідно до вимог законодавства, передбачивши:

- чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та забезпечити дотримання протиепідемічних заходів;

- проведення медичними працівниками, залученими до проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань, оцінки щодо 
наявності симптомів респіраторного захворювання (кашель, нежить, задишка) і 
температурного скринінгу в учасників зовнішнього незалежного
оцінювання/вступних випробувань та осіб, які мають право перебувати в пункті 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, перед входом до пункту;

- інформування медичними працівниками помічника, відповідального за 
пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, чи осіб, яким 
дозволено перебувати в пункті, про виявлені випадки наявності в учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань симптомів 
гострого респіраторного захворювання або підвищеної температури тіла.

2.2. Забезпечити залучення до роботи в пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання та пунктах перевірки необхідну кількість 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників та інших фахівців, 
про результати поінформувати Київську обласну державну адміністрацію.

Термін : до 9 червня

2.3. Забезпечити створення в пунктах проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання належні та безпечні умови для учасників зовнішнього 
незалежного оцінювання з дотриманням рекомендацій Головного державного 
санітарного лікаря України.

Термін : до 15 червня

2.4. Забезпечити розподіл у достатній кількості пірометрів, засобів 
індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів для обробки рук та поверхонь 
у кожен пункт тестування на час проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступних випробувань.

2.5. Організувати підвезення учасників зовнішнього незалежного 
оцінювання із числа випускників закладів загальної середньої освіти до пунктів 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку з



дотриманням рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 
перевезення пасажирів.

Термін: постійно під час
проведення ЗНО/ вступних 
випробувань.

Переяслав-Хмельницький ВП ГУ 
НП у Київській області

2.6. Забезпечити громадський порядок під час проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання/вступних випробувань.

Термін: постійно під час
проведення ЗНО/ вступних 
випробувань.

Відділу освіти виконавчого
комітету Переяславської міської
ради

Переяслав-Хмельницькому 
районному управлінню ГУ 
Держпродспоживслужби у
Київській області

Переяслав-Хмельницькому ВП 
ГУ НП у Київській області

2.7. Розглянути можливість створення групи з моніторингу дотримання 
рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України щодо 
організації протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього
незалежного оцінювання.

Термін: негайно

Переяслав-Хмельницькому РП 
ПАТ «АЕС Київобленерго»

2.8. Забезпечити безперебійну роботу системи електропостачання пунктів 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що розташовані в закладах 
освіти, під час проведення ЗНО.

Термін: постійно під час
проведення ЗНО/ вступних 
випробувань.



Відділу освіти виконавчого 
комітету Переяславської міської 
ради 

Переяслав-Хмельницькому ВП 
ГУ НП у Київській області

2.9. Встановити контроль за дотриманням профілактичних та
протиепідемічних заходів, визначених пунктом 2 даного протоколу.

Термін: постійно під час
проведення ЗНО/ вступних 
випробувань.

3. З 05 червня 2020 року дозволити:
3.1. Діяльність закладів харчування, приймання відвідувачів у 

приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема 
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за 
сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним 
столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт 
господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових 
продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів”, за умови забезпечення персоналу 
засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і 
використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або 
захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно та з дотриманням 
рекомендацій, визначених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 02 червня 2020 року № 32.

3.2. Особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання 
щодо самоізоляції.

3.3. Проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю 
релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не 
менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. 
метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні, за 
умови дотримання протиепідемічних заходів.

Відділу підприємництва та споживчого 
ринку виконкому міської ради

Відділу економіки та зовнішніх зв’язків 
управління економіки виконавчого 
комітету міської ради

3.4. Забезпечити доведення даного протоколу до суб’єктів 
господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на території міста 
Переяслава Київської області.

Термін: негайно



Переяслав-Хмельницький ВП ГУ НП у 
Київській області

3.5. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів та виконання 
пункту 3 даного протоколу.

Термін: постійно

4. З 10 червня 2020 року дозволити:
4.1. Діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за 

рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за 
умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення, 
де проводиться захід та з дотриманням протиепідемічних заходів.

4.2 Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за умови дотримання 
протиепідемічних заходів.

Переяслав-Хмельницький ВП ГУ НП у 
Київській області

4.3. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів та виконання 
пункту 4 даного протоколу.

Термін: постійно

КНП Переяслав-Хмельницької 
районної ради «Переяслав- 
Хмельницький центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

КНП «Переяслав-Хмельницька 
центральна районна лікарня» 
Переяслав-Хмельницької районної 
ради, сільських рад Переяслав- 
Хмельницького району та 
Переяславської міської ради

Відділу з питань НС та ЦЗН 
виконавчого комітету Переяславської 
міської ради

5. Проводити щоденний моніторинг протиепідемічної ситуації на території 
міста Переяслава Київської області та у разі невідповідності епідемічної 
ситуації в місті Переяславі Київської області ознакам для послаблення 
протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль ініціювати позачергове 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій виконавчого комітету Переяславської міської ради для прийняття



рішення про скасування послаблення деяких протиепідемічних заходів, 
виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в області.

Термін: постійно на час дії карантину.

II. СЛУХАЛИ: заступника міського голови голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Губенко В.В., яка відзначила, що через карантин 
поминальні дні у квітні 2020 року перенесено на 6 червня -  Т ро їцьку  
батьківську поминальну суботу. Так вирішив Синод Православної церкви 
України на засіданні 9 квітня, а тому існує необхідність відкриття для 
відвідування кладовищ на території міста Переяслава Київської області за 
умови дотримання протиепідемічних заходів.

ВИРІШИЛА:
6. Інформацію взяти до відома та виконання.

КП «Переяславське виробниче управління 
комунального господарства»

7. Відкрити для відвідування кладовища на території міста Переяслава 
Київської області з дотриманням протиепідемічних заходів.

Термін: постійно на час дії карантину. 

Переяслав-Хмельницький ВП ГУ НП у 
Київській області

8. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів та виконання 
пункту 7 даного протоколу.

Термін: постійно

III. СЛУХАЛИ начальника відділу з питань НС та ЦЗН виконкому 
міської ради Жарка В.П., який довів до члена комісії про те, що в зв’язку з 
поліпшенням ситуації пов’язаний із поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та враховуючи рішення 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
КОДА можливе скасування завдання щодо проведення санітарної обробки 
автомобільних доріг комунальної форми власності із залученням відповідної 
спеціалізованої техніки на території міста Переяслава Київської області.

ВИРІШИЛА:
9. Інформацію взяти до відома та виконання.

КП «Переяславське виробниче управління
комунального господарства»



10. Скасувати виконання завдання шодо проведення санітарної 
обробки автомобільних доріг комунальної форми власності із залученням 
відповідної спеціалізованої техніки з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби (СОУГО-19), спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, передбаченого резолюціями Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 2 квітня 
2020 р. № 14221/0/1-20 (пункт 1) і від 7 квітня 2020 р. № 12702/17/1-20 (пункт
3).

Термін: негайно.

Відділ інформації та комп’ютерного 
забезпечення міської ради

11. Оприлюднити даний протокол на офіційному сайті Переяславської 
міської ради.

Термін: негайно

Голова комісії з питань 
ТЕБ та НС

Секретар комісії

Тарас КОСТІН 

Віктор ЖАРКО


