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Запрошені: (за окремим списком).

Про встановлення рівня епідемічної небезпеки гострої респіраторної
хвороби С О УШ -19, спричиненої корона вірусом 8А Я 8-С оУ -2, на території
Черкаського району
Слухали Бердника Ю.О., начальника цивільного захисту Черкаської
районної державної адміністрації, який поінформував, що за результатами
щоденного моніторингу за захворюваністю на СОУГО-19, який проводиться
фахівцями ДУ „Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України“ станом на 20.12.2021 в області
зареєстровано 126 638 випадків корона вірусної інфекції. Одужало 115 621
хворих, за останню добу - 634.
За добу лабораторно підтверджено 266 випадків СОУЮ -19, у
територіальних громадах Черкаського району - 152.
Найбільш підтверджених випадків С О У Ю -19 зареєстровано у віковій групі
40-59 років, смертей від цієї хвороби - 60-79 років. Найменша кількість
захворювань серед дітей до 17 років.
Відповідно до рішення позачергового засідання Д ерж авної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.12.2021 № 49 та
рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 21.12.2021 № 29 комісія вирішила:

1.
Відповідно до абзацу третього пункту З4 постанови Кабінету Міністрі
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ -19,
спричиненої коронавірусом 8А К 8-С оУ -2” :
скасувати з 00 год. 00 хв. 23 грудня 2021 року “червоний” рівень епідемічної
небезпеки поширення на території України гострої респіраторної хвороби

2

СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8А Я 8-С оУ -2 відповідно на території
Черкаського району;
застосувати на території Черкаського району обмежувальні протиепідемічні
заходи, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СО У Ю -19, спричиненої
коронавірусом 8 А Я 8 -С оУ -2”, зі змінами.
2. Рекомендувати міським та сільським головам територіальних громад,
керівникам
структурних
підрозділів
Черкаської
районної
державної
адміністрації, керівникам територіальних підрозділів органів міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, су б ’єктів господарювання незалежно від
форми власності, в межах компетенції, забезпечити :
безумовне виконання на території району обмежувальних протиепідемічних
заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення
гострої респіраторної хвороби СОУ Ю -19, спричиненої коронавірусом

8АЯ8-СоУ-2;
щоденну оцінку епідемічної ситуації в районі та за необхідності вживати
додаткових заходів, спрямованих на стримування швидкого поширення гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2;
проведення широкого інформування та р о з’ясню вальної роботи серед
населення щодо встановлених протиепідемічних заходів та обмежень,
передбачених для відповідного для рівня епідемічної небезпеки, а також
обов’язкового їх дотримання підприємствами, установами, організаціями, їх
посадовими особами, фізичними особами.
3.Територіальним
підрозділам
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області відповідно до пункту 36
Постанови забезпечити державний нагляд (контроль) за дотримання санітарного
законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами дошкільної
освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та спорту,
ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, о б ’єктами торгівлі
продовольчими та непродовольчими групами товарів.
4. Рекомендувати міським та сільським головам територіальних громад,
Черкаському районному управлінню поліції Головного управління Національної
поліції в Черкаській області, Управлінню патрульної поліції в Черкаській області,
Центральному міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки вжити заходів
щодо дотримання вимог при здійсненні регулярних та нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних марш рутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (тролейбус),
залізничному
транспорті,
у
міському,
приміському,
міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні.
5. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Черкаської районної державної адміністрації, міським та сільським головам
територіальних громад за участю районних та місцевих засобів масової
інформації, у тому числі приватної форми власності (за згодою), зокрема у
соціальних мережах, забезпечити широке інформування населення щодо

встановлення протиепідемічних заходів та обмежень, передбачених для рівня
епідемічної небезпеки.
6.
Контроль за виконанням рішення комісії покласти на відділ цивільного
захисту Черкаської районної державної адміністрації, Головне управління
Держпродспоживслужби в Черкаській облаеДіта^Черкаське районне управління
поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
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Секретар комісії
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