
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
вул. Бульварна,6, м.Корюківка, Чернігівської обл.,15300, тел./факс (04657) 2-14-76,  

e-mail:koryukivka.rada@gmail.com, код ЄДРПОУ 04061760 

 

ПРОТОКОЛ №8 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Корюківської міської ради 

22.09.2021 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. 

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

виконавчого апарату Корюківської міської ради, секретар 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»; 

Аухімік А.В. – начальник Корюківського управління Держпродспоживслужби у 

Чернігівській області; 

 

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 
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коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), протоколу позачергового засідання 

Чернігівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій від 22 вересня 2021 року №26 та з метою дотримання 

санітарно-епідеміологічних норм та карантинних обмежень необхідно вжити 

заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції 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: 

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. Діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, 

у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

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); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 

1.5. 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) за участю більше однієї особи на 4 кв. 

метри площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому 

повітрі) або наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення 

здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним 

порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для 



забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування. 

1.6. Приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 

наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення 

здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним 

порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з 

дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному 

окремому кінозалі або залі 

1.7. Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на 

відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи 

за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що 

відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно 

(крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

1.8. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

1.9. Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за 

присутності глядачів (відвідувачів); 

1.10. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів 

освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають документ, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній 

сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-

19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою 

однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), 

які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат 

тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

1.11. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 

10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи 

на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-

тренувальних груп; 

1.14. діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні 

послуги, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, 

а також стаціонарних відділень первинного та складного протезування 

протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління 



Міністерства соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку). 

2. На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно 

від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. 

3. Обмеження, передбачені 1.5.,1.6., 1.7., 1.11. та 1.14. цього пункту, не 

застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які 

не досягли 18 років, та не менш як у 80 відсотків організаторів заходу 

(співробітників закладу) документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома 

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 

чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія 

(Дія). 

4. Суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів:   

4.1. Забезпечити контроль за використанням відвідувачами засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

4.2. Забезпечити проведення регулярних, наскрізних провітрювань 

приміщень з регулярністю не рідше ніж кожні 2 години і тривалістю не менше 

ніж 15 хвилин, в робочий час; 

5. Структурним підрозділам, виконавчим органам Корюківської міської 

ради, керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до міської 

комунальної власності посилити заходи щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції:  

5.1. Контролювати використання працівниками, під час виконання 

службових обов’язків, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

5.2. Забезпечити проведення регулярних, наскрізних провітрювань 

робочих з регулярністю не рідше ніж кожні 2 години і тривалістю не менше ніж 

15 хвилин в робочий час, дезінфекції приміщень, інвентарю, інструментів тощо; 

5.3. Мінімізувати контакти між працівниками та відвідувачами; 

5.4. Не допускати до роботи працівників з ознаками гострого 

респіраторного захворювання. 

6. Виконавчому апарату Корюківської міської ради забезпечити 

оприлюднення даного протоколу на офіційному веб-сайті Корюківської міської 

ради. 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

 

За –8 

Проти – 0 

Утримались - 0 

Рішення прийняте. Підсумки голосування оголошено комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Корюківської міської 

ради. 

 

 

 

Голова комісії                                                                        Ратан АХМЕДОВ 

 

Секретар комісії                                                                            Іван ВАЩЕНКО 
 


