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Протокол № $ позачергового засідання

м. Перещепине 23.04. 2020 року

Головував; голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, Перещепинський міський голова САВЄЛЬЄВ 
Володимир Іванович.

Присутні: члени міської комісії;
І. Зміни до карантинних обмежень, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291 “Про внесення змін до 
деяких актів Кабінету Міністрів України” з метою недопущення 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-епідеміологічного 
захисту населення на території Перещепинської ОТГ.

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території 
ОТГ.

ВИСТУПИЛИ:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛА Н.С.;

ВИРІШИЛИ:

Керуючій справами, (секретарю)
1 виконавчого комітету

Перещепинської м/р 
ФІЛЯЮШКІНІЙ Л.В.

1.1. У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 
22 квітня 2020 року №291 “Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України”, внести зміни до розпорядження
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міського голови щодо продовження карантину на території 
Перещепинської міської ОТГ до 11 травня 2020 року.

Термін: невідкладно

В.О. СТАРОСТ 
СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ

2. ПЕРЕЩЕПИНСЬКОЇ М/Р
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

У своїй діяльності керуватися положеннями, передбаченими постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами, в тому числі внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року № 291 “Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”).

Термін: невідкладно

3. У протоколах позачергових засідань місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у всіх розділах та 
пунктах цифри і слова “Термін: з 12 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року” 
та “Термін: з 17 березня 2020 року по 03 квітня 2020 року” замінити цифрами і 
словами “Термін: з 12 березня 2020 року до 11 травня 2020 року” та “Термін: з 
17 березня 2020 року до 11 травня 2020 року”.

Термін: невідкладно

II. Щодо карантинних обмежень на виконання доручення 
Прем’єр-міністра України від 17 квітня 2020 року №16567/0/1-20, постанов 
Головного державного санітарного лікаря України від 16 квітня 2020 року 
№10 «Щодо протидії поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) в 
місцях торгівлі» та від 21 квітня 2020 року «Щодо протидії поширенню 
корона вірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні».

СЛУХАЛИ: Про заходи щодо карантинних обмежень на виконання 
доручення Прем’єр-міністра України від 17 квітня 2020 року №16567/0/1-20, 
постанов Головного державного санітарного лікаря України від 16 квітня 2020 
року №10 «Щодо протидії поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) в 
місцях торгівлі» та від 21 квітня 2020 року «Щодо протидії поширенню корона 
вірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні».
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ВИСТУПИЛИ:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛА Н.С.;

ВИРІШИЛИ:
1. Відповідно до статей ЗО, 40, 41 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 32 Закону 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови 
КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), на виконання 
доручення Прем’єр-міністра України від 17 квітня 2020 року 
№16567/0/1-20, постанов Головного державного санітарного лікаря 
України від 16 квітня 2020 року №10 «Щодо протидії поширенню 
корона вірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі» та від 21 
квітня 2020 року «Щодо протидії поширенню корона вірусної хвороби 
(COVID-19) в поминальні дні», протокольного рішення №21 від 
21.04.2020 року Дніпропетровської регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій:

1.1. Заборонити функціонування роздрібних ринків на всій території 
Перещепинської ОТГ

Термін: невідкладно, на період карантину

1.2. Рекомендувати, з метою протидії поширенню коронавірусної 
хвороби (COVID-19) в місцях перебування масового скупчення людей, 
закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення 
поховання померлого за умови проведення ритуальних обрядів з 
дотриманням протиепідемічних правил, зокрема участі не більше ніж 
10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 1,5 
метра.

Термін: невідкладно, на період карантину

2. Т.в.о. начальника 
Перещепинського ВП 
Повомосковського ВП
ГУНП в Дніпропетровській обл. 
ВАРЯНИЦЯ С.Р.

2.1. Рекомендувати, починаючи з 06.00 год. 25.04.2020 року по 18.00 год. 
27.04.2020 року:
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1) забезпечити контроль за виконанням даного протокольного рішення;
2) обмежити в’їзд автомобілями до кладовищ на терторії Перещепинської 

міської ОТГ шляхом встановлення додаткових постів;
3) з метою унеможливлення скупчення людей біля кладовищ громади 

встановити додаткові піші наряди;

3. КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

3.1. Провести роз’яснювальну роботу серед своїх працівників щодо 
заборони відвідування кладовищ у поминальні дні в період карантину

5. Координацію роботи щодо виконання рішення місцевої комісії
покласти на заступник ’ . • • онавчих органів
ради ПОГОРІЛУ Н.С.,

А.К ОВЕЧКО

//<q /С?
Голова місцевої комібМ В.І. САВЄЛЬЄВ

Секретар місцевої k^^zQ^Z


