
ПРОТОКОЛ №7 

засідання комісії Корюківської міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки  

і надзвичайних ситуацій 

16.06.2021 р.          м. Корюківка 

    

Комісія у складі: 

Ахмедов Р.Р.  – міський голова, голова комісії. 

Биков О.М. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови комісії. 

Члени комісії: 

Савченко О.М. – перший заступник міського голови; 

Галущенко С.В. – заступник начальника КП «Корюківкаводоканал»; 

Жоголко А.О. – начальник Корюківської ЖЕК; 

Селюк А.М. – начальник КП «Благоустрій»; 

Ващенко І.О. – начальник юридичного відділу – державний реєстратор виконавчого апарату 

Корюківської міської ради.  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади. 
 

По першому питанню порядку денного: 

 

СЛУХАЛИ: Ахмедова Р.Р., який повідомив, що відповідно до постанови КМУ від 

09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), 

необхідно вжити заходів щодо послаблення протиепідемічних заходів на території населених 

пунктів Корюківської міської територіальної громади. 
 

ВИРІШИЛИ:  

 

1. Керуючись ст. 11, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», ст. 32, 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заборонити на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади, з 17.06.2021 року: 

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, 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 COVID-19 методом 

полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 

SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, 

що підтверджує отримання повного курсу вакцинації. 



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

А) не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 

клієнтами не менш як 1,5 метра; 

Б) не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними 

масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням; 

В) 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); 

Г) не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту в окремі контейнери (урни); 

 

2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити оприлюднення даного 

протоколу на офіційному веб-сайті Корюківської міської ради. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 

За –7 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії Корюківської міської ради з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 

Голова комісії                                                                                 Р.АХМЕДОВ 

 

Заступник голови комісії: О.БИКОВ 

      

Члени комісії:                                                                                 О. САВЧЕНКО 

 

С. ГАЛУЩЕНКО 

 

А. ЖОГОЛКО 

 

                                                                                                          А.СЕЛЮК 

 

І.ВАЩЕНКО 


