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На Ваш запитна публічну інформацію виконавчий комітет Кременчуцької
міської ради Кременчуцького району Полтавської області повідомляє наступне.

Вимоги до провадження діяльності суб'єктами господарювання на період
карантину на території Кременчуцької територіальної громади встановлено
згідно з розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації, міського голови від 30.04.2021 М» 99 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів» та протоколом Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної
громади від 07.05.2021 Ме 7 на підставі постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2020 Хе 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОМІЮ-19, спричиненої
коронавірусом 5АВ5-СоУ-2»зі змінами (далі -- Постанова Хо 1236).

Станом на 27.05.2021 на території Полтавської області, в тому числі,
Кременчуцької міської територіальної громади, встановлено «жовтий» рівень
епідемічної небезпеки.

Відповідно до пункту 4 Постанови М» 1236 протиепідемічні заходи, які
визначають особливості провадження діяльності суб'єктами господарювання на
період карантину, розробляються та затверджуються головним державним
санітарним лікарем України.

Згідно з пунктом 7 постанови головного державного санітарного лікаря
України від 09.05.2020 Ме 17 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім
ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв'язку з
поширенням коронавірусної хвороби (СОМІЮ-19)» (далі - Постанова М» 17)
працівники закладів торгівлі, в тому числі, які видають замовлення та
здійснюють розрахунок, повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор
та одноразові рукавички (ЗІЗ).

Пунктом 9 Постанови ХО» 17 регламентовано обов'язки працівників закладів
торгівлі, в тому числі, і регулярне миття рук з милом або оброблення їх
спиртовмісними антисептиками не рідше ніж один раз на 3 години, та після
відвідування громадських|місць, використання туалету, прибирання,
обслуговування тощо.



Також повідомляємо, що статтею 23 Закону України «Про доступ допублічної інформації» передбачено право запитувача на оскарження рішень, дійчи бездіяльності розпорядників інформації до суду відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України.

Додатки: 1. Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації, міського голови від 30.04.2021 М» 99 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів» на2 арк. у І прим.;

2.Протокол Місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної
громадивід 07.05.2021 Хе 7 на2 арк. у 1 прим.;

3. Постанова головного державного санітарного лікаря України від
09.05.2020 Мо 17 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім
ринків) та непродовольчими товарами |на період карантину у зв'язку з
поширеннямкоронавірусної хвороби (СОУІЮ-19)» на 4 арк. у 1 прим.

Керуючий справами
виконкому міської ради Руслан ШАПОВАЛОВ

Стефаненко 743983



КЕРІВНИКРОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.04.2021 м. Кременчук Хе 99

Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів

В зв'язку із погіршенням протиепідемічної ситуації пов'язаної з
захворюванням на гостру респіраторну хворобу СОУТО-19 (далі - СОМІО-19),
на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021
2 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУІО-19, спричиненої коронавірусом
ЗАВЗ-СоМ-2» зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України
від 21.04.2021 Ме 405 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України», з метою запобігання поширенню на території Кременчуцької міської
територіальної громади гострої респіраторної хвороби СОУІЮ- 19:

1. З 1 травня 2021 р. до 30 червня 2021 р. на території Кременчуцької
міської територіальної громади встановити карантин таззапровадити
обмежувальні протиепідемічні заходи визначені ПКМУ від 09.12.2020 М» 1236
«Про|встановлення|карантину|та|запровадження|обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території

України гострої респіраторної хвороби СОМІД-19, спричиненої коронавірусом
ЗАВЗ-СоМ-2»зі змінами (далі - ПКМУвід 09.12.2020 М» 1236).

2. Мешканцям, керівникам суб'єктів господарювання, підприємств,
установ, організацій|неухильно дотримуватися протиепідемічних заходів
відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів Українивід 09.12.2020 Мо 1236,

3. Кременчуцькому районному управлінню поліції Головного управління
Національної поліції в Полтавській області (Жук 1.В), батальйону патрульної
поліції в м. Кременчук управління патрульної поліції в Полтавській області
Департаменту патрульної поліції (Борзенку О.В.) здійснювати контроль за
обмежувальними заходами, відповідно до ПКМУвід 09.12.2020 Х» 1236.

4. Кременчуцькому міськрайонному управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області (Назарець О.С.), управлінню

розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району
Полтавської області (Жорняк Л.Г.), управлінню контролю за станом
благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької|міської|ради
Кременчуцького району Полтавської області (Окунь В.В.), Автозаводській

Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації,
міського голови

від ЗСОЧ 20 2/ м 99
Сторінка 132



районній адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області (Заводчікова Н.Г., Крюківській
районній адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської радиКременчуцького району Полтавської області (Лозовик Д.Б.) здійснювати
контроль за дотриманням карантинних обмежень закладами громадського
харчування, торгівельними та розважальними закладами, відповідно до вимог
до ПКМУвід 09.12.2020 Ме 1236,

3. Управлінню інформаційних комунікацій виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(Перепелятник Ю.М.), забезпечити широке інформування та роз'яснювальну
роботу серед населення про необхідність неухильного виконання карантиннихзаходів відповіднодо п. З ПКМУвід 09.12.2020 Мо 1236.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаюза собою.

Керівник робіт з ліквідації /
наслідків медиов ічної .

надзвичай! б

міський го, В. МАЛЕЦЬКИЙ

печо5тавКРАТИВ

Розпорядження керівника робітз ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації,
міського голови

від зо Су 20 27 м 99
Сторінка 232



я
ВИКОНАВЧИЙКОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУ АЦІЙ

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПРОТОКОЛ

07 травня 2021 року м. Кременчук ме7

Головакомісії: Пелипенко В.М,
Секретар: Трет'яков Я.В.

Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Кременчуцької міської територіальної
громади.

Запрошені: (згідно списку)
Засідання комісії проводилось у режимі відеоселектору за допомогою

технічнихзасобів.

Порядок денний:
Про епідемічну ситуацію та встановлення  протнепідемічних

обмежень відповідно до «жовтого»рівня епідемічної небезпекина території
Кременчуцької міської територіальної громади в умовах поширення
гострої респіраторної хвороби СОМІЮ-19, спричиненої коронавірусом
ЗАВЗ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ:
Середа М.В. - директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району Полтавськоїобласті;
Москалик Г.Ф, - директор Департаменту освіти Кременчуцької міської

ради Кременчуцького району Полтавської області;
Стефаненко|Є.О.-озаступник начальника|управління розвитку

підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської
області;

Івашина Р.В.- начальник управління транспорту виконавчого коміт!
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
ПРОТОКОЛ від 07.05.2021 Ме 7.

місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпекиі налзвичайних ситуацій
Кременчуцької міськоїтериторіальноїгромади

Сторінка 1 із?



ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію доповідачів прийнятидо відома.
2.Вважати таким, що втратив чинність п. 2 протокольного рішеннямісцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних

ситуацій Кременчуцької міської територіальної громади від 14.04.2021 Ме 5
щодо застосування на території Кременчуцької міської територіальної громадиобмежувальних протиепідемічних заходів «червоного» рівня епідемічної
небезпеки.

3.На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9.12.2020
Же 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУІО-19, спричиненої коронавірусомЗАК5-СоМУ-2» (зі змінами) та відповідно до протокольного рішення від
06.05.2021 Ме 11/2021 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області з 07 травня 2021 р. на
території Кременчуцької міськоїтериторіальної тромади запровадити карантині
заходи «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Контроль за виконанням покласти на Кременчуцьке районне
управління поліції Головного управління Національної поліці
Полтавській області (Жук ЇІ.В., батальйон патрульної поліції у
м. Кременчук (Борзенко О.В.), Кременчуцьке міськрайопне управлінняГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області (Назарець О.С.)

Термін: на період дії обмежень
4. Управлінню|інформаційних|комунікацій|виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
(Перепелятник Ю.М.):

4.1. Забезпечити|інформування населення щодо запровадження на
території громади карантинних заходів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

4.2. Продовжити роз'яснювальну роботу серед населення через засоби
масової інформації, соціальні мережі та інші канали інформації щодо
важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.

Термін: на період дії карантину

Голова комісії В. ПЕЛИПЕНКО

Секретар комісії «КТ Я. ТРЕТ'ЯКОВ

Виконавчий комітет Кременчуцької міської рали Кременчуцького району Полтавської області
ПРОТОКОЛ від 21місцева комісія з питань техногонно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Кременчуцької міської територіальної громади
Сторінка 2 із2



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ САНІТАРНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

м. Київ

Про|затвердження|Тимчасових|рекомендацій|щодо організаціїпротиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та
непродовольчими товарами на період карантину у зв'язку з поширеннямкоронавірусної хвороби (СОМІРЮ-19)

Відповідно до статті 40 Закону України «Про забезпечення санітарного таепідемічного благополуччя населення», на виконання пункту 27 постанови
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2020 року Ме 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОМІО-19,
спричиненої коронавірусом ЗАК5-СоМ-2», постановляю:

ї: Затвердити Тимчасові рекомендації шодо організації протиепідемічних
заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарамина період карантинуузв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОМІО- 19),
що додаються.

2. Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я
України довести цю постанову до відома зацікавлених центральних органів
виконавчої влади, Київської міської. обласних державних адміністрацій та органів
місцевого самоврядування.

5 Ця постанова набирає чинностіз | | травня 2020 року.

Заступник Міністра охорони здоров'я -
головний державний санітарний лікар України
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ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Головного державного

ноу лікаря Україн Я

від 09.05,202

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів приторгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами наперіод карантинуу зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби
(СОУ10-19)

Торгівля|продовольчими |та непродовольчими|товарами|повинназдійснюватися з. дотриманням санітарних вимог та з урахуванням цих
рекомендацій, спрямованих на запобігання ускладнення епідемічної ситуації
внаслідок поширення коронавірусної хвороби (СОМІ)- 19).

1. Перед початком зміни проводиться температурний скринінг усім
працівникам.

Працівники, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено
температуру тіла понад 37,2" С або ознаки респіраторних захворювань не
допускаються до виконання обов'язків

При проведенні вимірювання температури тіла контактним методом,
забезпечується обов'язкова дезінфекція виробу, яким здійснюється термометрія,після кожного його використання згідно з інструкцією виробника дезінфекційного
засобу.

2- На вході до закладу торгівлі, а також на кожному вході до торговельно-
розважального центрунеобхідно:

розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики коронавірусної
хвороби СОМІЮ-19 та повідомлення з проханням до відвідувачів залишатися
вдома (утриматися від відвідування) при наявності ознак респіраторних
захворювань:

організувати місця для обробки рук спиртовмісними антисептиками з
концентрацією активно діючої речовини понад 6097 для ізопропілових спиртів та
понад 7099 для етиловихспиртів

3. Дозволяється одночасне перебування відвідувачів у закладіз розрахунку
не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали обслуговування.
Обмеження контактуміж працівниками та відвідувачами повинноздійснюватися
шляхом організації обслуговування з дотриманням принципу соціального
дистанціювання(1.5 метри).

Допуск відвідувачів та перебування у закладі дозволяється лише у
респіраторі або захисній масці (у томучислі саморобній), так. шоб були покриті
ніс та рот.



5. Адміністрація персонал самостійно забезпечує та контролює виконання
умов з недопущення черг. Біля місць потенційного скупчення людей повинно бутинанесено відповідне тимчасове маркування для перебування в черзі з
дотриманням дистанціїміжвідвідувачами не менше 1.5м.

6. Ручки корзинок та візків для покупок повинні бути обробленідезінфекційним засобом і розташовані окремо з табличкою «Продезінфіковано».
Використані відвідувачами корзини тавізки повинні складатися окремотапройти дезінфекційну обробкуручок перед нас тупним використанням.
7. Працівники закладів торгівлі, в тому числі. які видають замовлення таздійснюють розрахунок повинні бути одягнені в медичну маску або респіратор таодноразові рукавички(ЗІЗ).
Після кожного зняття ЗІЗ та одяганням чистої маски/респіратора.

одноразових рукавичок працівник повинен ретельно помити руки з милом або
обробити антисептичним засобом.

Адміністрація закладу повинна провести навчання серед працівників щодо
правил використання 313. їх утилізаціїта забезпечити контроль за використанням33.

5. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити:
постійну наявність рідкого мила, антисептиків та паперових рушників в

санвузлах(за їх наявності). Використання багаторазових рушників заборонено:
інформування|клієнтів|щодо|встановлених обмежень та умовобслуговування в закладі та на офіційних сторінках в мережі Їнтернет тасоціальних мережах:
вологе прибирання виробничих примішень та поверхонь. місць конт

рук працівників і відвідувачів (ручки дверей. місця сидіння. раковини. столи тощо
з використанням миючих та дезінфекційних (в кінці зміни) засобів не рідше ніж
кожні 2 години, перед відкриттям та після закінчення робочогодня/зміни:

централізований збір використаних 313, паперових серветок в окремі
контейнери (урни) з кришками та одноразовими поліетиленовими пакетами з
подальшою утилізацією:

обмеження масових зборів працівників в закритих приміщеннях:
тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи ризику (особи, які досягли

60-річного віку, особи. які мають хронічні захворювання, що пригнічують
імунітет та хронічні захворювання легень).

9. Працівники повинні:

регулярно мити руки з милом або обробляти їх спиртовмісними
антисептиками не рідше ніж раз на 3 години, та після відвідування громадськихмісць. використання туалету, прибирання, обслуговування тощо:



утримуватись від контактів з особами. що мають симптоми респіраторних
захворювань - кашель, лихоманка, ломотав тілі тощо:

самоізолюватись уразі виникнення симптомів респіраторних захворювань.


