
 П Р О Т О К О Л                           

позачергового засідання  обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
03 грудня 2021 року                                                   №  32 

м. Кропивницький 
 

Головувала: 
 

ЧОРНА Марія  – голова комісії, голова обласної державної 
адміністрації 

 

ПРИСУТНІ: члени обласної комісії (за окремим списком), заступники голови 
облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, міські, селищні, сільські 
голови – в режимі онлайн. 
 

Секретар: ІГНАТЬЄВА Тетяна – начальник відділу організації заходів 
цивільного захисту управління з питань цивільного захисту, оборонної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 
 

Порядок денний:  
 

1. Про стан епідемічної ситуації в області, пов’язаної з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, та результати перевірок за 

дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів на території області. 
 

Доповідачі: 
 

ОПЕРЧУК Надія – в.о. генерального директора ДУ "Кіровоградський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України" – 
головний державний санітарний лікар області 
 

РИБАЛЬЧЕНКО Олег – директор департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

 

2. Про заходи щодо запобігання загибелі та травмування людей під час 

пожеж у приватному житловому секторі на території області. 
 

КРУТІНЬ Максим – заступник начальника головного управління 
ДСНС України в області 

 

 
 
 
 

 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
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І. СЛУХАЛИ: 
 

ОПЕРЧУК Надію – в.о. генерального директора ДУ "Кіровоградський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України" – 
головного державного санітарного лікаря області 
 

РИБАЛЬЧЕНКА Олега – директора департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 
 

БАГРІЙ Андрій – перший заступник начальника головного 

управління Держпродспоживслужби в області  
 

КОЗЬЯКОВ Роман – начальник Головного управління Національної 

поліції в області 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома інформації ОПЕРЧУК Надії, РИБАЛЬЧЕНКА Олега, 
БАГРІЯ Андрія, КОЗЬЯКОВА Романа.  

 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня     
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" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 24 листопада 2021 року № 1240 "Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 року 
№ 677"), на території області забезпечити контроль за виконанням 
протиепідемічних заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної 
небезпеки. 

 

2. На території області з 06 грудня 2021 року забороняється: 
 

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; 
 

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) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
 

4) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
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тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

сукупна кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння, що 

передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в 

реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 
 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв 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; 
 

5) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів, крім проведення атестації здобувачів у формі 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту (виключно з апробаційним 

проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів 

ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (далі – атестація здобувачів), 

проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 

випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів 

здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких 

належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його 

регіональних підрозділів (далі – заходи з оцінювання якості освіти),  

проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного 

календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 

та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без 

глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю за станом здоров’я учасників; 
 
6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури; 
 

7) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос; 

 

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; 
 

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); 
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10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені до 

роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством 

охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних 

ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної 

вакцини), який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; 

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, 

або одужання особи від зазначеної хвороби; або виданий в установленому 

Міністерством охорони здоров’я порядку висновок лікаря щодо наявності 

абсолютних протипоказань до вакцинації проти COVID-19 (далі — медичний 

висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19); 
 

11) приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, 
крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 
дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

 

12) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 

сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 

ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 

тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, 

ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 

надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово); 
 

13) 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); 
 

14) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним 

транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності у 

них (крім осіб, які не досягли 18 років) 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 
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72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати 

введення дози; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати 

введення дози (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). 
 

Перевізник несе відповідальність за наявність у всіх пасажирів (крім осіб, 

які не досягли 18 років) документів, передбачених цим підпунктом; 
 

15) пасажирам (крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися 

послугами регулярних та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом 

у міжобласному та міжнародному сполученнях (крім перевезень легковими 

автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без 

урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, 

що вони є членами однієї сім’ї) без наявності у них 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 дня поїздки; або документа, що підтверджує 

отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує 

отримання однієї дози дводозної вакцини, який може бути застосовано 

протягом 30 днів від дати введення дози; або міжнародного, внутрішнього 

сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 

COVID-19 однією дозою дводозної вакцини, який може бути застосовано 

протягом 30 днів від дати введення дози (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). 
 

Перевізник зобов’язаний забезпечити інформування пасажирів про 

передбачені цим підпунктом обмеження. 
 

Обмеження, передбачені підпунктами 5, 6, 7, 11 та 13 цього пункту, не 

застосовуються за умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які 
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не досягли 18 років, та організаторів заходу (співробітників закладу), 

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 

(відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати 

введення дози; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати 

введення дози (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). 
 

Доручити: 
 

 Головам райдержадміністрацій, 
міським, селищним, сільським 
головам, керівникам структурних 
підрозділів облдержадміністрації, 
керівникам окремих 
територіальних органів міністерств 
та відомств України в області 

 

3. Забезпечити дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня  
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).  

 

Термін виконання  – на період дії карантину 
 

 

4. Забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів 
закладами освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та 
спорту, ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами 

 Бойчуку Ігорю, 
Козьякову Роману, 
Цюцюрі Антону, 
головам  райдержадміністрацій, 
міським, селищним, сільським 
головам 
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торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів, під час 
здійснення пасажирських перевезень тощо. 

  

  Термін виконання  – щопонеділка, протягом грудня 
 2021 року 

 

До пункту 3-4: Шеремет Сергій – контроль. Бойчук Ігор, Козьяков Роман, Цюцюра 
Антон, голови райдержадміністрацій, міські, селищні, сільські голови – надання 
інформації управлінню з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами облдержадміністрації щопонеділка, протягом грудня 2021 року. 
Слінченко Володимир – надання інформації заступнику голови облдержадміністрації 
Шеремету Сергію  щосереди, протягом грудня 2021 року. 
 

 Рибальченку Олегу, 
Оперчук Надії, 
Бойчуку Ігорю, 
головам райдержадміністрацій, 
міським, селищним, сільським 
головам  

 

5. Забезпечити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо важливості проведення вакцинації та дотримання населенням 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

 

Термін виконання  – щоп’ятниці, протягом грудня 

 2021 року 
 

До пункту 5: Шеремет Сергій – контроль. Голови райдержадміністрацій, міські, селищні, 
сільські голови – надання інформації департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації 
щоп'ятниці, протягом грудня 2021 року. Рибальченко Олег – надання інформації 
заступнику голови облдержадміністрації Шеремету Сергію щопонеділка, протягом грудня  
2021 року. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ: 
 

КРУТІНЯ Максима 
 

– заступника начальника головного управління 
ДСНС України в області  

 
ВИРІШИЛИ: 
 

Взяти до відома інформацію КРУТІНЯ Максима та доручити: 
 

 Головам райдержадміністрацій, 
міським, селищним, сільським 
головам 

 

1. Проаналізувати причини та умови загибелі людей від пожеж, 

зокрема соціальний статус, вік загиблих, матеріально-побутові умови 

проживання, можливі життєві обставини, що вплинули на загибель людей, 
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з урахуванням проведеного аналізу, здійснювати профілактичну роботи 

серед населення.  
 

Термін виконання  – до 10 грудня 2021 року 
 

2. Оновити списки осіб, які опинились у скрутних  

соціально-побутових умовах та найбільш уразливих верств населення. 
 

Термін виконання  – до 10 грудня 2021 року 

 
 Головам райдержадміністрацій, 

міським, селищним, сільським 
головам, 
Догарову Олександру, 
Миронюку Віталію, 
Козьякову Роману 

 

3. Здійснювати спільні рейди у приватному житловому секторі населених 

пунктів області з метою проведення профілактичної роботи щодо 

попередження виникнення пожеж під час опалювального сезону  

2021/2022 року, особливу увагу звернути на найбільш уразливі верстви 

населення (малозабезпечені сім’ї, особи похилого віку, люди з обмеженими 

можливостями). 
 

Термін виконання  – до 15 квітня 2022 року  
 

 Миронюку Віталію, 
Догарову Олександру 

 

4. Забезпечити доведення основних вимог пожежної безпеки до керівників 

об’єктів з цілодобовим перебуванням людей, які надають соціальні послуги 

особам похилого віку та особам з інвалідністю та іншим вразливим групам 

населення. 
 

Термін виконання  – до 10 грудня 2021 року 
 

 Лещенко Ельзі, 
Миронюку Віталію 

 

5. Організувати та провести у закладах освіти тематичні уроки щодо 

вивчення основних вимог пожежної безпеки в побуті та виступити на 

батьківських зборах представників головного управління ДСНС України в 

області. 
 

Термін виконання  – до 15 квітня 2022 року 
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 Головам райдержадміністрацій, 
міським, селищним, сільським 
головам, 
Миронюку Віталію 

 

6. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької роботи з 

населенням щодо правил поведінки під час пожеж та надзвичайних ситуацій у 

засобах масової інформації, соціальних мережах. 
 

Термін виконання  – до 15 квітня 2022 року 
 

7. Розмістити на об’єктах з масовим перебуванням людей (автовокзалах, 

залізничних вокзалах, закладах освіти, культури тощо) плакати, листівки, 

тексти застережень щодо необхідності дотримання населенням правил 

пожежної безпеки в житловому секторі. 
 

Термін виконання  – до 10 грудня 2021 року 
 

До пунктів 1-7: Шеремет Сергій – контроль, голови райдержадміністрацій, міські, 

селищні, сільські голови, Лещенко Ельза, Козьяков Роман – надання інформації 

головному управлінню ДСНС України в області до 10 грудня та до 15 квітня 2022 року. 

Миронюк Віталій  – інформування заступника голови облдержадміністрації  

Шеремета Сергія до 20 квітня 2022 року. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова комісії, голова обласної 
державної адміністрації           Марія ЧОРНА 
 
Секретар комісії Тетяна ІГНАТЬЄВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тетяна Ігнатьєва  24 52 46 
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