
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Сільський голова  

 

                         Роман ДМИТРІВ  

25 березня  2021 року   

 

 

П Р О Т О К О Л   № 3 

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Виконавчого комітету Гірської сільської ради комісії  

 

с. Гора         25  березня 2021 року  

 

Головував:  Счастливий М.А.    заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів   

Присутні:                                     члени комісії та запрошені  

 

Порядок денний:  

 

1. «Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Гірської 

сільської ради». 

 

СЛУХАЛИ: 1. «Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 

території Гірської сільської ради». 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

Жила Вячеслав Олександрович – начальник управління житлово-

комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету 

Гірської сільської ради; 

Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету 

Гірської сільської ради. 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня               

2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
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обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами внесеними, у тому числі постановою 

Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236») 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Взяти до відома  протокол позачергового засідання  Київської обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  №5 

від 23 березня 2021 року, та протокол позачергового засідання  Бориспільської 

районної  комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  №2 від 24 березня 2021 року та: 

         встановити з 00 год 00 хвилин 26 березня 2021 pоку «червоний» рівень 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

застосувати обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 

«червоного рівня» епідемічної небезпеки: 

 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського 

харчування в аеропортах; 

- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах та інших 

закладах розважальної діяльності; 

- приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-

культурних заповідників; 

- приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, 

крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови 

дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; 

- проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, крім 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; 

- робота закладів громадського харчування та місць для харчування в 

готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

-   діяльність ринків, крім продовольчих; 

- відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 
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освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також осіб, які 

беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти; 

- проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 

планових заходів з госпіталізації, 

– перебування на територіях загального користування без вдягнутих 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. 

 

Натомість дозволяється: 

 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 

торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами 

зв’язку, друкованими ЗМІ, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, 

засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, 

представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання; 

-   торговельна діяльность із здійсненням адресної доставки замовлень; 

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 

діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 

харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого 

вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 

надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом. 

 

Вказані обмеження діятимуть до прийняття Державною комісією з питань 

ТЕБ і НС відповідного рішення про скасування  «червоного» рівня епідемічної 

небезпеки. 

 

 

 

Виконавчим органам Гірської 

сільської ради 

 2. Забезпечити в межах повноважень  виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 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: постійно 
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         3.  Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

Термін: на час запровадження 

посилених протиепідемічних заходів 

 

 

Завідувачам  Гірської,  Ревненської 

МАЗПСМ,  Мартусівського ФАП 

4. У разі  ускладнення епідемічної ситуації підготувати пропозиції щодо 

запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

Термін: невідкладно 

 

 

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 

року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій» прийняті рішення комісії  є обов'язковими для виконання органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 

розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. 

 

6. Встановити, що заборони, визначені пунктом 1 протоколу позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 19 березня 2021 року № 1, не застосовуються з  00 год 00 хвилин 

26  березня 2021 pоку. 

 

 

 

Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 

Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 

 


