
У К Р А Ї Н А  
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

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  №31
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

2009 вересня 2020 року м. Переяслав 1 7 —год.

Головував: міський голова Костін Т.В.
Секретар: головний спеціаліст відділу з питань ІТС та ЦЗН виконкому міської 
ради Роман О.О.
Присутні: згідно списку погодження, що додається.
Запрошені: начальник відділу освіти міської ради Ярмоленко П.М., лікар 
відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Бориспільського 
міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Носаченко М.В. 
та директор ліцею-інтернату «Патріот» Козій В.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про протиепідемічний стан на території міста Переяслава Київської 
області, пов’язаний із гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом БАЯБ-СоУ-З станом на 09.09.2020 року.

Доповідає : Костін Т.В.

2. Про випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8А1Г8-СоУ-2 працівника Переяславської ЗОШ I- 
ПІ ступенів №7 міста Переяслава Київської області.

Доповідає : Костін Т.В. та Носаченка М.В.

3. Про випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 учениці 9 класу Переяславської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 міста Переяслава Київської області.

Доповідає : Губенко В.В.



4. Про випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУЮ-19, 
спричиненою корона вірусом 8АЯ8-СоУ-2 учня 9 класу КЗ КОР 
«Переяславський ліцей «Патріот».

Доповідає : Губенко В.В.

З першого питання:

І. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив присутнім, 
про те, що за даними наданими директором КНП Переяслав-Хмельницька 
центральна районна лікарня» Переяслав-Хмельницької районної ради 
сільських рад Переяслав - Хмельницького району та Переяславської міської 
ради станом на 09.09.2020 року всього на стаціонарному лікуванні в лікарні 96 
осіб.

Підтверджених лабораторною експертизою хворих на СОУГО-2019 -  67 
осіб, з них: м. Переяслав -  11 осіб, Переяслав-Хмельницький район -  4 
особи, м. Бровари -  4 особи, Броварський район - 6 осіб, м. Бориспіль -  19 
осіб, Бориспільський район -  4 особи, смт. Барипіівка -  5 осіб, 
Баришівський район - 5 осіб, Яготинський район - 1 особа, м. Київ-3 особи, 
м. Обухів -  1 особа, м. Березань -  4 особа.
Проведено експрес тестів -  7
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -5 0  
Одужало хворих на коронавірусну інфекцію -189 особи 
З них: з Переяслава -2 7  осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -1 3  осіб 
З інших районів -1 4 9  особи 
Померло від коронавірусної інфекції -  16 осіб 
З них: з Переяслава -  0 осіб 
З Переяслав-Хмельницького району -  1 осіб 
З інших районів -1 5  осіб

За даними наданими директором КНП Переяслав-Хмельницької районної 
ради «Переяслав-Хмельницький центр первинної медико-санітарної 
допомоги» станом на 09.09.2020 року всього хворих на амбулаторному 
лікуванні у сімейних лікарів та терапевтів -  підтверджений діагноз на СОУГО- 
19 мають 51 (36-місто, 15-район):

- МІСТО ПЕРЕЯСЛАВ : чол. -  37 років, жін. -  58 років, жін. -  55 років, 
жін..- 40 рік, чол. -  66 років, чол. -  49 років, жін. -  51 рік, чол. -  53 роки, 
жін. -  43 роки, дитина -  15 років,жін. - 32 роки, жін.. -  44 роки, дитина -  
13 років, дитина -  11 років, жін..-35 років, жін..- 36 років , чол..- 29 років, 
жін,- 52 роки, жін..- 29 років, жін..- 32 роки, , жін.. -  54 роки , чол.. -  67 
років, жін..- 52 роки, жін..- 66 років; чол..- 66 років

- жін. -  34 роки -одуж ала
- чол..- 38- переведений в інфекційне відділення

- жін..-19 років -новий випадок
- жін..-33 роки -  новий випадок
- жін..64 роки -новий випадок
- жін..65 років -  новий випадок



- ж ііі..58 років  -  новий випадок
- чол.,37 років  -  новий випадок
- ЧОЛ..57 р о к ів -н о в и й  випадок
- жін.,26 рок ів  -  новий випадок
- ди ти на  5 років  -  новий випадок
- ди тина  13 років  -н о в и й  випадок
- ЖІН..37 рок ів  -  новий випадок

- район П ер еясл ав -Х м ел ьн и ц ьки й : жін. -  44 роки, жін. -  55 років, жін..-
59 років, жін..- 38 років, жін.. -  64 років, жін..- 47 років, чол.. -  56 років,
жін..- 57 років; чол..- 42 роки ,

- ди тина  13 років  -  новий випадок
- жін.. 55 рок ів  -  новий випадок
- ж ін..38 рок ів  -  новий випадок
- ж ін..55 рок ів  -  новий випадок
- чол ..65 років  -  новий випадок
- ж ін..32 роки -  новий випадок

Кількість осіб оточення, які перебувають під наглядом лікарів -  60
Проведено експрес тестів -  192 (за добу -  0).
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -  1461 (за добу -  34).
Подано біологічних матеріалів на ПЛР-тестування -  1427 (за добу -  62).
Також слід нагадати, що згідно протоколу № 26 позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 27 серпня 2020 року, протокольного рішення позачергового 
засідання Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС протокол від
03.09.2020 №  28, протокольного рішення позачергового засідання комісії з 
питань ТЕБ та НС виконавчого комітету міської ради від 04.09.2020 року №30 
встановлено з 00.00 години 07 вересня 2020 року для  міста П ереяслава  
К и ївсько ї області «ж овтий»  рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО- 
19, тому слід д о три м увати ся  визначених заходів щодо протидії поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ- 
СоУ-2.

ВИРІШ ИЛА:
1.1. Інформацію взяти до відома та врахування в своїй роботі.

П ер еясл ав-Х м ельн и ц ьком у  ВИ ГУ Н П  
у К и ївськ ій  області

П ер еясл ав-Х м ельн и ц ьком у  районному 
у п равл ін н ю  ГУ
Д ерж продспож ивслуж би у К иївській  
області

С труктурн і підрозділи м іської ради та 
ви кон авчи х  органів



I.2. Забезпечити виконання протокольних рішень позачергового 
засідання Державної, комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 20.08.2020 № 24, протокольного рішення
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС 
протокол від 21.08.2020 № 23 та протокольного рішення позачергового 
засідання комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету міської ради від
21.08.2020 №26, 25.08.2020 № 27, 28.08.2020 №28 , 31.08.2020 №29, 07.09.2020 
№30 та вимоги даного протоколу.

Термін: до перегляду рівня
епідеміологічної небезпеки

КНП Переяслав-Хмельницької 
районної ради «Переяслав- 
Хмельницький центр первинної 
медико-саиітарної 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

1.3. 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 (обмеження) послаблення деяких 
протиепідемічних заходів, виходячи з результатів оцінки поточної епідемічної 
ситуації в місті Переяслав Київської області.

Термін: постійно на час дії карантину

З другого питання:

II. СЛУХАЛИ : міського голову Костіна Т.В., який повідомив присутнім, 
що на адресу Переяславської міської ради надійшов лист від директора 
Переяславської ЗОШ  І-ІИ ступенів №7 (лист від 09.09.2020 року №155) згідно 
якого встановлено факт захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУЮ - 
19, спричиненою коронавірусом БАІ18-СоУ-2 працівника господарської



частини Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, який станом на дату надання 
інформації перебуває на лікуванні в КНП «Переяслав-Хмельницька центральна 
районна лікарня».

Станом на 09.09.2020 року сформовано перелік можливих контактних 
осіб з працівником господарської частини Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№7.

СЛУХАЛИ : лікаря відділення організації санітарно-гігієнічних
досліджень Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» Носаченко М.В., який відмітив, що результати досліджень про 
підтверджений лабораторним методом ПЛР-тестуванням випадок 
захворюваності на СОУГО-19 у працівника господарської частини 
Переяславської ЗОІІІ І-ІІІ ступенів №7 надійшов до Бориспільського 
міжрайонного відділу лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» в зв’язку з чим 
пропоную:

- встановити медичне спостереження за контактними особами, що мали
контакт з працівником господарської частини Переяславської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №7.

- провести 09.09.2020 року обстеження контактних працівників
Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 методом ПЛР-тестування.

ВИРІШ ИЛА:
2.1. Інформацію взяти до відома та виконання.

Адміністрація Переяславської ЗОШ I- 
III ступенів №7

2.2. Забезпечити самоізоляцію визначеного кола контактних осіб, 
працівників Переяславської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №7.

Термін: до отримання результатів
ПЛР-тестів

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

2.3.Встановити медичне спостереження за контактними особами з 
працівником господарської частини Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7.

Термін: до отримання результатів
ПЛР-тестів

2.4. Затвердити алгоритм дій (план) протиепідемічних заходів по випадку



підтвердження на захворювання СОУГО-19 в Переяславській ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №7.

Відділу освіти міської ради

2.5. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення 
дезінфекції всього приміщення Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7.

2.6. Провести відповідні інструктажі та роз’яснювальну роботу по 
профілактиці захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2 серед керівників навчальних закладів 
міста Переяслава Київської області з обов’язковим доведенням до керівників 
навчальних закладів постанову Головного державного санітарного лікаря 
України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів 
у закладах освіти на період карантину у зв ’язку з поширенням корона вірусної 
хвороби СОУГО-19».

Термін: негайно

2.7. Моніторити та тримати на особистому контролі ситуацію 
захворюваності та дотримання санітарно-епідеміологічних норм в навчальних 
закладах міста Переяслава Київської області.

Термін: постійно

Переяслав-Хмельницький ВП ГУ НП у 
Київській області

2.8. Забезпечити дотримання самоізоляції визначеного кола 
контактуючих осіб, згідно списку.

Термін: до отримання результатів ПЛР- 
тестів

Бориспільському міжрайонному  
відділу лабораторних досліджень ДУ 
«Київський обласний лабораторний  
центр Міністерства охорони здоров’я 
України»

2.9. В разі отримання позитивних результатів досліджень лабораторним 
методом ПЛР-тестування по захворюваності на СОУГО-19 серед визначених 
контактуючих осіб НЕГАЙНО повідомити голову комісії з питань ТЕБ та НС 
виконавчого комітету міської ради про даний факт.

З третього питання:
Термін: в разі необхідності



III. СЛУХАЛИ : заступника міського голову Губенко В.В., яка 
повідомила присутнім, що згідно даних наданих директором Переяславської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 встановлено факт захворювання на гостру респіраторну 
хворобу СОУГО-19, спричиненою коронавірусом БАИК-СоУ-З в учениці 9 
класу Переяславської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №7, яка була присутня на заняттях 4 
вересня 2020 року в даному навчальному закладі.

Станом на 09.09.2020 року сформовано перелік можливих контактних 
осіб з ученицею 9 класу Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, такими зокрема 
є учні даного класу.
Навчання даного класу наказом директора Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№7 переведено на дистанційну форму навчання, встановлено 
самоспостереження за станом здоров’я визначеного кола контактних осіб.

СЛУХАЛИ : лікаря відділення організації санітарно-гігієнічних
досліджень Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» Носаченко М.В., який відмітив, що результати досліджень про 
підтверджений лабораторним методом ПЛР-тестуванням випадок 
захворюваності на СОУГО-19 у учениці Переяславської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №7 
надійшов до Бориспільського міжрайонного відділу лабораторних досліджень 
ДУ «Київський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» в зв’язку з чим пропоную:

- встановити медичне спостереження за контактними особами, що мали 
контакт з ученицею Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7.

ВИРІШ ИЛА:
3.1. Інформацію взяти до відома та виконання.

Адміністрація Переяславської ЗОШ I- 
III ступенів №7

3.2. Забезпечити виконання постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних 
заходів у закладах освіти на період карантину у зв ’язку з поширенням корона 
вірусної хвороби СОУГО-19».

Термін: негайно 

Відділу освіти міської ради

3.3. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення 
дезінфекції всього приміщення та території Переяславської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№7. ' '

3.4. Моніторити та тримати на особистому контролі ситуацію 
захворюваності та дотримання санітарно-епідеміологічних норм в навчальних 
закладах міста Переяслава Київської області.

Термін: постійно



Переяслав-Хмельницький ВП ГУ НП у
Київській області

3.5. Забезпечити дотримання самоізоляції визначеного кола 
контактуючих осіб, згідно списку.

Термін: з 07.09.2020 по 18.09.2020
З четвертого питання:

IV. СЛУХАЛИ : заступника міського голову Губенко В.В., яка 
повідомила присутнім, що згідно даних наданих директором КЗ КОР 
«Переяславський ліцей «Патріот» виявлено захворювання на коронавірусну 
інфекцію, який навчається у 9-А класі навчального закладу з 01.09.2020 року, є 
мешканцем с. Світанок, Переяслав-Хмельницького району, Київської області.

Учень навчався в закладі з 01.09.2020 р. по 04.09.2020р. Після уроків 
04.09.2020р. поїхав на вихідні дні додому у с. Світанок, Переяслав- 
Хмельницького району Київської області. 04.09.2020р. у батьків, а потім і сина 
відібрані зразки для проведення ПЛР-тестування. 07.08.2020р. мама в 
телефонному режимі повідомила, що позитивний результат підтвердився у 
батьків, а хлопець на самоїзоляції. 09.09.2020р. отримано інформацію від 
Переяслав-Хмельницької ЦРЛ (відділ лабораторних досліджень), що в учня 9-А 
класу підтверджено захворювання на коронавірусну інфекцію.

Директором закладу видано наказ від 09.09.2020 № 37-0  «Про
особливості організації освітнього процесу для учнів 9-А класу ліцею-інтернату 
«Патріот». Учні класу, учні, які проживали з хлопцем у гуртожитку, педагогічні 
працівники, які контактували з хворим попереджені про необхідність 
дотримання карантинного режиму шляхом самоізоляції у період з 10.09.2020р. 
по 23.09.2020р..

Учні переведені на дистанційну форму навчання.
Учнів на самоізоляції ЗО чол.
Педагогічних працівників -  1 чол.

ВИРІШ ИЛА:
4.1. Інформацію взяти до відома та виконання.

КЗ КОР «Переяславський ліцей
«Патріот»

4.2. Рекомендовано забезпечити виконання постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50 «Про 
затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 
у зв ’язку з поширенням корона вірусної хвороби СОУГО-19».

Термін: негайно

4.3. Вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення
дезінфекції приміщення та території КЗ КОР «Переяславський ліцей «Патріот».

4.4. Монітори™ та тримати на особистому контролі ситуацію
захворюваності та дотримання санітарно-епідеміологічних норм в КЗ КОР 
«Переяславський ліцей «Патріот»

Термін: постійно



4.5. Забезпечити дотримання самоізоляції визначеного кола 
контактуючих осіб, згідно списку.

Термін: з 10.09.2020 по 23.09.2020

Відділ інформації та комп’ютерного 
забезпечення виконавчого комітету 
Переяславської міської ради

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

Термін: негайно

Голова комісії з питань .__ _ г—
Т Е Б т а Н С  Тарас КОСТІН

Секретар комісії Олена РОМАН


