
ПРОТОКОЛ №12

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
від 06.05.2021 року ___________

Головував: Святелик В.І.
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Запрошені: (за окремим списком).

Про карантинні заходи на території 
Канівської міської територіальної громади 

(Святелик В.І.)
Слухали:
Святелика Володимира Івановича (керуючого справами виконавчого комітету 

Канівської міської ради), який вкотре наголосив про карантинні обмеження передбачені 
постановою КМУ від 09 грудня 2020р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом БАІТБ-СоУ^».

Також рекомендував мешканцям Канівської міської територіальної громади 
утриматись від відвідування кладовищ у поминальні дні з метою недопущення 
поширення коронавірусу СОУГО-19.

Горьову Наталію Василівну (директор Канівського центру первинної медкко- 
санітарної допомоги), яка поінформувала про епідемічну ситуацію на території 
Канівської міської територіальної громади. Станом на 06.05.2021 на самоізоляції з 
підтвердженим діагнозом (СОУГО-19) -  149, в т. ч. дітей - 5. Потрапили на самоізоляцію 
за минулий день -  25, в т.ч. дітей -  1. Міських жителів -  19, сільських -  6. Із пацієнтів, 
які перебували на самоізоляції за минулі дні одужало 16, в т.ч. дітей -  0. Міських 
жителів -  9, сільських -  7. Кількість відібраних зразків біологічного матеріалу для 
лабораторної діагностики методом ПЛР -  139.

Шапошник Віру Степанівну (головний лікар КНП «Канівська багатопрофільна 
лікарня»), яка поінформувала про готовність закладу, зокрема про наявність 100 
ліжкомісць для лікування хворих на СОУГО-19. Станом на 06.05.2021 в стаціонарі КНП 
«Канівська БЛ» знаходиться 57 хворих, за попередню добу поступило -  6 осіб.

Голду Надію Анатоліївну (начальник відділу освіти виконавчого комітету Канівської 
міської ради), яка поінформувала, що станом на 06.05.2021 на самоізоляції перебуває 2 
вчителі та 1 учень, а також 1 клас в ЗОШ № 1.

У зв’язку з цим, відповідно до інформації, яка викладена у протоколі № 11 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Черкаської РДА від 30.04.2021 та з урахуванням обговорення, 
комісія

ВИРІШИЛА:
1. На території Канівської міської територіальної громади заборонити:



1.1. перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 
що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

1.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної 
особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

1.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
1.4. проведення масових (культурних, спортивних, розважальних та інших) заходів; 

приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури;
1.5. приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах;
1.6. діяльність розважальних закладів (нічних клубів, дискотек);
1.7. діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) після 23-00, окрім тих, які надають 
послуги із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

1.8. проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечено 
наявності в споруді, приміщенні не менше 10 м2 на одну особу;

Термін: до 17.05.2021
2. Начальнику відділу освіти (Голда Н.А.):
2.1. в закладах загальної середньої освіти Канівської міської територіальної громади 

повністю відновити навчання на очній формі з дотриманням протиепідемічних заходів;
2.2. закладам позашкільної освіти (СЮТ, КМЦТ) відновити роботу на очній формі 

навчання з дотриманням протиепідемічних заходів.
Термін: з 11.05.2021

3. Рекомендувати директору «Канівського фахового коледжу культури і мистецтв 
Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини» (Тихомир 
В.П.) та директору державного навчального закладу «Канівське ВПУ» (Волощенко 
О.В.) відновити навчання на очній формі.

Термін: з 11.05.2021

4. Рекомендувати директору Канівської ДШМ (Салтикова Л.В.) відновити роботу 
закладу на очній формі навчання.

Термін: з 11.05.2021

5. Рекомендувати директору КЗ «Канівська санаторна школа Черкаської обласної 
ради» (Гринець С.В.) повністю відновити навчання на очній формі з дотриманням 
протиепідемічних заходів.

Термін: з 11.05.2021
6. Директору TOB «М+М» (Маланчеву Є.С.):
6.1. забезпечити роботу автобусних маршрутів Канівської міської територіальної 

громади згідно з графіком продовживши обмеження стосовно скасування «пільгових 
рейсів» (для пенсіонерів за віком);

Термін: з 11.05.2021 
до 17.05.2021

6.2. заборонити здійснення перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість 
місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 
визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб.

Термін: До закінчення карантину
7. Начальнику управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Канівської міської ради (Пилипенку А.Г.) призупинити оплату ТОВ «М+М» за «пільгові



рейси», залишивши оплат}- за проїзд інших пільгових категорій (крім пенсіонерів за 
віком).

Термін: з 11.05.2021 
до 17.05.2021

8. Начальнику відділ} культури (Труфанова О.Г.) здійснювати інформування містян, 
щодо карантинних обмежень через гучномовець встановлений на приміщенні будинку 
культури;

Термін: До закінчення карантину
9. Начальнику відділу інформації та зв'язків з громадськістю виконавчого комітету 

Канівської міської ради (Прудка К.Г.) забезпечити висвітлення на офіційному сайті 
Канівської міської ради інформацію, щодо карантинних обмежень під час відвідування 
кладовищ у поминальні дні.

Термін: негайно
10. Начальнику відділу поліції № 1 Черкаського РУН ГУНП в Черкаській області 

(Оруський О.В.) забезпечити чергування на кладовищах Канівської міської 
територіальної громади, стежити за дотриманням правопорядку і карантинних норм.

Термін: під час поминальних днів
11. В структурних підрозділах виконавчого комітету Канівської міської ради та в 

місцевих представництвах інших органів виконавчої влади продовжити обмеження по 
прийому громадян. Надавати консультації за телефоном. Розмістити дану інформацію 
на вході до закладу. Прийом звернень дозволити за попереднім записом.

12. Рекомендувати керівникам установ, підприємств, організацій, суб’єктам 
господарювання, незалежно від форми власності, розташованих на території Канівської 
міської територіальної громади максимально перевести роботу працівників на 
дистанційний режим.

13. Комісії по здійсненню контролю за дотриманням протиепідемічних та 
карантинних вимог на території Канівської ОТГ (затвердженої рішенням виконавчого 
комітету Канівської міської ради від 03.11.2020 № 247) спільно з представниками 
відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області та представниками 
Канівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в 
області здійснювати контроль за дотриманням карантинних норм на території 
Канівської міської територіальної громади.

Термін: Постійно
14. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Канівської міської ради та відділ з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення міськвиконкому.

Керуючий справами виконавчого 
комітету Канівської міської ради, ^ 
заступник голови комісії Володимир СВЯТЕЛИК

Секретар комісії Микола ПОПЕНКО


