
 
 

ПРОТОКОЛ № 6 

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Золотоніського міськвиконкому 

від „ 23 ” березня 2020 року 
 

від „ 23”  березня 2020 року 

ГОЛОВУВАВ: Войцехівський В.О. 

ПРИСУТНІ: члени місцевої комісії (за списком) та запрошені (за окремим 
списком) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: «Про переведення Золотоніської міської ланки 
Черкаської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту в режим діяльності у надзвичайній ситуації, спричиненої запобігання 
поширенню на території міста Золотоноша коронавірусу Covid-19». 

По порядку денному заслухали: 
Голову комісії - міського голову Войцехівського В.О. 
Першого заступника голови комісії - першого заступника міського голови 
Масла О.М.; 
Начальника Золотоніського районного ГУ Держпродспоживслужби у 
Черкаській області - Карпенка В.В.; 
Начальника Золотоніського лабораторного відділення ДУ «Черкаський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» Скибу Л.П.; 

Головного лікаря КНП «Золотоніської районної багато профільної лікарні» 
Примака С.В.; 
Директора КП „ЗМЦПМСД” - Антонову В.О.; 
Директора КП „Золотоніський міський ринок” - Супруна Т.В.; 
Директора КП „Міський водоканал” - Кузнєцова С.В. 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

1. Відповідно до протоколу № 9 від 23.03.2020 засідання комісії з ТЕБ та НС 

Черкаської ОДА, епідемічну ситуацію на території Черкаської області 

спричинену коронавірусом 2019-nСоV згідно класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 

№658, з урахуванням підпункту 1 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого 



постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368, відповідно 

Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), 

затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 №417, 

попередньо класифікувати, як медико-біологічну надзвичайну ситуацію 

природного характеру регіонального рівня (код 20711 - надзвичайна ситуація 

пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням 

людей). 

 

 2. З 23 березня 2020 року до окремого розпорядження перевести 

Золотоніську міську ланку Черкаської територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту в режим діяльності у надзвичайній 

ситуації. 

 

3. КП „ЗМЦПМСД” (Антонова В.О.) та КНП „ЗБЛ” (Примак С.В.) ввести в 

дію алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню СОVID-19 в Україні, схвалений Державною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 березня 2020 

року. 

 

4. Золотоніське лабораторне відділення ДУ «Черкаський ОЛЦ МОЗ 

України» (Скиба Л.П.), забезпечити проведення епідрозслідування та 

визначення контактних осіб на коронавірусні інфекції згідно з чинними 

нормативними документами. 

 

5. З метою акумулювання коштів місцевого бюджету: 

- призупинити опалювальний сезон в закладах освіти усіх типів, незалежно   

від форми власності і сфери управління. 

- взяти під особистий контроль та відповідальність керівників нарахування 

стимулюючих виплат; 

- обмежити нарахування стимулюючих виплат посадовим особам, 

службовцям, працівникам структурних підрозділів, педагогічним працівникам. 

Виплату проводити виключно за погодженням з профільним заступником 

міського голови та враховуючи особистий внесок в умовах надзвичайної 

ситуації. 

 

6. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з метою 

забезпечення управління невідкладними заходами під час виникнення 

надзвичайної ситуації місцевого рівня, призначити керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації пов’язаної з екзотичним та особливо 

небезпечним інфекційним захворюванням людей – першого заступника голови 

Золотоніської міської ради Масла О.М. 

 

7. Відповідно вимог Наказу МВС України від 26.12.2014 №1406 «Про 

затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» 

та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації 



наслідків надзвичайної ситуації» керівнику робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації: 
 

7.1. призначити начальником штабу з ліквідації наслідків НС (далі - Штаб) 

– начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій – Лущу О.О.; 

7.2. визначити структуру та персональний склад Штабу; 

7.3. розробити та затвердити план заходів з ліквідації наслідків НС; 

7.4. визначити місце роботи та розгортання Штабу - зал Золотоніської 

міської ради; 

7.5.  відпрацювати необхідні документи відповідно до вищевикладеного 

Наказу МВС України від 26.12.2014 №1406. 

8. Внести зміни до пункту 1 протоколу № 4 від 17.03.2020 засідання комісії 
ТЕБ та НС, виклавши його в такій редакції: «Тимчасово, з 17 березня 2020 року 
до скасування обмежувальних заходів, зупинити роботу таких об'єктів 
загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування, 
розташованих у місті Золотоноша: 

- крєзнавчого музею, бібліотек; 
- дитячої розважальної кімнати; 

-   фітнес-клубів, тренажерних залів, SPA-салонів, салонів краси, 
перукарень, лазень, спортивних майданчиків, стадіону тощо; 

-   усіх магазинів (крамниць), за виключенням: аптек, ветеринарних 
аптек, автозаправних станцій, СТО, авто мийок, спеціалізованих пунктів з 
надання ритуальних послуг, магазинів, які здійснюють реалізацію продуктів 
харчування, банківських установ, поштових відділень та страхових компаній, в 
торговельних приміщеннях забезпечити доступ до товарів роздрібної торгівлі 
та реалізацію виключно продуктів харчування, пального, засобів гігієни, 
лікарських засобів та виробів медичного призначення; 

-  ресторанів, закладів громадського харчування, барів, клубів, кафе, пабів; 
- інших закладів та установ (на розсуд та особисту відповідальність 

керівника). 
 

10. Начальнику Золотоніського РВ Управління ДСНС України у 

Черкаській області (Пилипенко О.М.), начальнику Золотоніського МВП ГУНП 

України в Черкаській області (Охріменко О.В.) надати інформацію про 

готовність до дій за призначенням та забезпеченість засобами індивідуального 

захисту для проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території міста Золотоноша. 

 

11. Контроль за виконанням рішення   покладаю на першого заступника 

міського  голови Золотоніської міської ради Масла О.М. 

 

Міський голова, 

голова комісії         В.О.Войцехівський 

 

Секретар комісії         А.Д.Бойко 


