
ПРОТОКОЛ № 16

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

КОМІТЕТУ КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
від 29 червня 2021 року

Головував: Ренькас І.О.
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Запрошені: (за окремим списком).

Про заходи з недопущення поширення коронавірусу СОУГО-19 на території 
Канівської міської територіальної громади 

(Ренькас І.О., Попенко М.І.)
Слухали:
Ренькаса Ігоря Олександровича (міський голова), який доповів, що відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2021 № 611 «Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» на території України 
продовжили карантин до 31 серпня 2021 року та проінформував про статистичні 
дані захворюваності на коронавірусну хворобу (СОУГО-19), що викликається 
коронавірусом 8АКЯ-СоУ-2 на території Канівській міської територіальної 
громади.

Горьову Наталію Василівну (директор Канівського центру первинної медико- 
санітарної допомоги), яка поінформувала про епідемічну ситуацію на території 
Канівської міської територіальної громади. Станом на 25.06.2021 на самоізоляції з 
підтвердженим діагнозом (СОУГО-19) -  4, в т. ч. дітей - 1. Потрапили на 
самоізоляцію за минулий день -  0, в т.ч. дітей -  0. Із пацієнтів, які перебували на 
самоізоляції за минулі дні одужало 0, в т.ч. дітей -  0. Кількість відібраних зразків 
біологічного матеріалу для лабораторної діагностики методом ПЛР -  22.

У зв’язку з цим та з метою недопущення поширення захворювань, 
спричинених коронавірусом СОУГО-19 на території Канівської міської 
територіальної громади з урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА:

1. На території Канівської міської територіальної громади продовжити режим 
надзвичайної ситуації, а також карантину.

Термін: до 31.08.2021
2. На території Канівської міської територіальної громади встановити 

«зелений» рівень епідемічної небезпеки.
Термін: з 17.06. 2021

3. На території Канівської міської територіальної громади заборонити:



3.1. 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;

3.2. 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;

3.3. самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
3.4. проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 
заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах 
громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами 
заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, 
які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 
тестування на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес- 
тесту на визначення антигена коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2, яке проведене не більш 
як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації;

3.5. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, 
міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості 
більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на 
такий транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв та кондукторів 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 
масками, та здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

3.6. діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 
яких:

3.6.1. не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням 
дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра;

3.6.2. не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за 
їх використанням;

3.6.3. здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають 
ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за 
межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);

3.6.4. не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Термін: з 29.06.2021



4. 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.

5. 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
6. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Канівської міської ради та відділ з питань надзвичайних 
ситуацій та циві

Міський голова, 
голова комісії

Секретар комісії Микола ПОПЕНКО


