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УКРАЇНА 

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

КОМІСІЯ 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

м. Миколаєва 

Вул. Адміральська, 14, тел/факс: 37-36-17,  E-mail: kteb-ns@mkrada.gov.ua 

 

П Р О Т О К О Л  № 9 

позачергового засідання  комісії  з  питань  ТЕБ  і  НС  м. Миколаєва 

 

«23» квітня 2021 року        м. Миколаїв 

 

ГОЛОВУВАВ: голова комісії, міський голова — Сєнкевич О.Ф. 

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком). 

 

ПОРЯДОК   ДЕННИЙ 

 

І.  Про вжиття додаткових невідкладних заходів із запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 на території міста Миколаєва. 

Доповідачі: управління з питань НС та ЦЗН ММР, управління охорони 

здоров’я ММР, управління  транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій 

ММР,  департамент праці та соціального захисту населення ММР 

 

З 28 лютого на території Миколаївської області індикаторний показник 

«Рівень госпіталізації» знаходиться на понаднормовому рівні, та станом на 21 

квітня склав 79,3% (при нормі ≤ 60 на 100 тис. населення). Також з 22 березня 

було перевищено «Завантаженість ліжок з киснем». Станом на 21 квітня він 

знизився до 65,0%, при нормі ≤ 65%. Перевищеним залишається показник 

“Коефіцієнт виявлення випадків інфікування”, він дорівнює 22,7% (при нормі ≤ 

20%) 

Станом 22.04.2021 всього в м.Миколаєві офіційно підтверджено 38973 

позитивних випадків інфікування за весь період спостереження. Протягом 

останніх 9 тижнів спостерігалося постійне збільшення кількості нових випадків 

захворюваності гострої респіраторної хвороби COVID-19. Останні 2 тижні 

відбувається поступове зменшення приросту хворих. 

N° 

з/п 
Показники Значення 

1 Кількість осіб інфікованих (офіційно підтверджено) 38973 

2 Кількість госпіталізованих 722 
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3 Кількість осіб, які вилікувались 34277 

4 Кількість померлих від коронавірусу 922 

В закладах освіти, станом на 22.04: 

- дошкільної освіти – 43 (працівники – 39 та 4 дітей), кількість 

контактних осіб – 123 (у т. ч. дітей – 104). На самоізоляції перебуває 15 групи у 

12 ЗДО 

- здобувачі освіти 1-11-х класів навчаються з використанням технологій 

дистанційного навчання (Протокол від 02 квітня 2021 року №7 позачергового 

засідання комісії з питань ТЕБ і НС м. Миколаєва). У ЗЗСО кількість осіб з 

підтвердженим діагнозом COVID-19 - 96, з них дітей – 58, персоналу - 38. 

Кількість контактних осіб 188: персоналу — 7, дітей - 181. 

Для госпіталізації пацієнтів з гострою коронавірусною хворобою COVID-

19 введені в дію шпиталі загалом на 1070 ліжок, 69,1% з яких обладнано 

точками кисневого доступу або концентратором. Станом на 23.04.2021 

вільними залишаються 235 ліжок з точками доступу та 30 ліжок з 

концентраторами. 

Станом на 23.04.2021 мобільними бригадами та пунктами щеплення 

вакциновано проти COVID-19 15330 осіб в Миколаївській області, з них 5323 

— мешканці м.Миколаєва. 

Робочими групами проводяться рейдові обстеження об’єктів торгівлі на 

підпорядкованій території. Протягом квітня обстежено 2709 суб’єктів. 

Співробітники управління патрульної поліції в Миколаївській області 

проводять роботу із складання адміністративних протоколів за ст.44-3 КУпАП 

відносно водіїв маршрутних транспортних засобів м.Миколаєва через 

перевезенням пасажирів без відповідних перепусток електронної системи 

створення для проїзду в громадському транспорті, перевезення пасажирів в 

період заборони пасажирських перевезень та перевезення пасажирів у кількості 

більшій, ніж передбачено технічними характеристиками транспортного засобу. 

З початку квітня складено 13 протоколів за ст.44-3 КупАП. 

 

Відповідно до протоколу позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській 

ОДА від 23.04.2021 (протокол №15). 

Обговоривши інформацію з даного питання, 
   

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до уваги, що відповідно до змін, внесених рішенням Кабінету 

Міністрів України від 21.04.2021 щодо продовження карантину на території 

України, до постанови Кабінету міністрів від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 



3 

заходів з метою запобігання поширенню на території України Гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2” 

(далі — COVID-19), на території України продовжено до 30 червня 2021 року 

дію карантину, встановленого постановою  Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 “Про запобіганню поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2” (зі змінами), від 20 травня 2020 року № 392 “Про встановлення 

карантину з метою запобіганню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) та 

від 22 липня 2020 року №641 “Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширеням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-

CoV-2”. 

2. Викласти в новій редакції п.п. 1.1. рішення позачергового засідання 

комісії з питань ТЕБ і НС м.Миколаєва (протокол №7 від 02.04.2021): 

“Перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі руху 

рухомого складу «маршрутне таксі» та «звичайний рух», в електричному 

(трамвай, тролейбус), у міському сполученні здійснювати з 06.00 до 10.00 

години та з 16.00 до 20.00 години на підставі перепусток електронної системи 

створення і перевірки пропусків на основі QR-кодів на 2021 рік. 

Термін: з 26.04.2021 

 

3. Управлінню транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій ММР 

підготувати проєкт відповідного рішення щодо відшкодування оплати за 

транспортні послуги в обсязі планових показників з урахуванням компенсації за 

втрачені рейси з незалежних від Перевізника причин, що передбачено умовами 

п. 8 “Договору про організацію надання транспортних послуг” № 108/02.02.01-

34/02/20 від 28.02.2020, а також п. 1.1. “Договору про надання послуг 

перевезення міським електричним транспортом” № 05/02.02.01-34/02/21 від 

15.01.2021 

Термін: до 27.04.2021 

 

4. Дозволити відвідування міського центру комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю «Цвєтік-Сєміцвєтік» дітям, батьки, яких працюють під час 

карантинних обмежень на підприємствах критичної інфраструктури та об’єктах 

життєзабезпечення. 

Термін: з 26.04.2021 
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5. Департаменту міського голови ММР забезпечити: 

5.1. інформування населення щодо продовження дії карантину та зміни у 

карантинних обмеженнях, що діють у м. Миколаєві; 

5.2. інформування населення щодо безпечного святкування Великодня в 

умовах епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19 (додається); 

Термін: до 27.04.2021 

 

6. Дозволити відвідування здобувачами закладів дошкільної освіти, 

спеціальних закладів освіти, інклюзівно-ресурсні центри та учнів 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Термін: з 05.05.2021 

 

7. Рейдовим робочим групам адміністрації районів ММР, департаменту 

економічного розвитку ММР, ГУ НП в Миколаївській області, управлінню 

патрульної поліції в Миколаївській області та ММУ Головного управління 

Держпродспоживслужби в Миколаївській області, продовжити контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання та населенням додаткових 

карантинних обмежень  встановлених для «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки. 

Термін: на час дії карантину 

 

ІІ. Контроль за своєчасним виконанням прийнятих комісією рішень 

залишаю за собою. 

 

 

 

Голова комісії        Олександр СЄНКЕВИЧ 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії      Артем СУСЛІК 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо безпечного святкування Великодня в умовах епідемічної ситуації, 

пов’язаної із поширенням COVID-19 

1. У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням 

COVID-19, рекомендувати вірянам брати участь в Пасхальних богослужіннях у 

домашніх умовах – через онлайн-трансляцію. 

2. Рекомендувати вірянам: 

2.1 Перебувати на вулиці із дотриманням соціальної дистанції – не менше 1,5 м. 

2.2. Відвідувати богослужіння лише 1 особі від домогосподарства (утриматися 

від сімейних відвідувань); 

2.3. Не вдаватися до святкових обійм та привітань з безпосереднім контактом. 

3. Заохочувати людей похилого віку та осіб з хронічними захворюваннями та з 

симптомами респіраторних захворювань залишатися вдома. 

4. На вході до храму розмістити засоби дезінфекції рук та, за можливості, 

пристрої для безконтактного вимірювання температури.  

5. Відстань між відвідувачами у храмі – не менше 2 м. 

6. Люди, які перебувають у храмі або на території біля нього, повинні бути у 

вдягнутих засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних 

масках, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

7. Сприяти, аби біля входу до храму не створювались скупчення людей. 

8. Освячення пасхальних страв має здійснюватися на вулиці з дотриманням 

соціальної дистанції 1,5 м та всіх карантинних норм (забезпечити нанесення 

горизонтальної розмітки або інших засобів дистанціювання). 

9. У віддалених районах міста освячення великодніх страв може здійснюватися 

біля помешкань вірян з дотриманням соціальної  дистанції 1,5 м та карантинних 


