
ЗАТВЕРДЖУЮ  

Сільський голова  

    

                           Роман ДМИТРІВ  
30 квітня  2021 року   
 

 
П Р О Т О К О Л   № 12  

позачергового засідання комісії з питань  
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради  
 
 
с. Гора           30 квітня 2021 року  
 
 
Головував:  Счастливий М.А.     заступник сільського голови з питань діяльності   
                                                            виконавчих органів   
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком). 
 

 
Порядок денний:  

 
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Гірської об’єднаної 

громади, пов’язаної із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та заходи щодо недопущення поширенню гострої 
респіраторної хвороби.  

 
2. Про виконання обмежувальних заходів на території Гірської об’єднаної 

громади з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо перебування громадян 
в громадських місцях у період великодніх, святкових  та поминальних днів. 
 

3. Різне 
 
СЛУХАЛИ: 1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Гірської об’єднаної 
громади, пов’язаної із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 та заходи щодо недопущення поширенню гострої 
респіраторної хвороби. 
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ДОПОВІДАЧІ: 

 
Плахотнюк Ольга Михайлівна – начальник управління гуманітарного розвитку 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради;  
Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів;     
Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської сільської 
ради. 

 
ВИРІШИЛИ:   
 

1.1. Взяти до відома, що: 
- відповідно до  пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2020 р. № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного 
захисту у режим надзвичайної ситуації» — зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 405 «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України» для єдиної державної системи цивільного захисту 
на території України режим надзвичайної ситуації продовжено до 30 червня 2021 
року. 

- постановою 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, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 405 «Про внесення 
змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», установлено з 19 грудня 2020 р. до 
30 червня  2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, 
встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 2020 р. № 392 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 
та від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
 

1.2. Взяти до відома, що протоколом позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
30 квітня 2021 року № 11 на території Київської області скасовано з 00 год. 00 хв.         
1 травня 2021року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
1.3. З метою забезпечення обмежувальних протиепідемічних заходів, що 

відповідає «помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки, визначених постановою 
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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 коронавірусомSARS-CoV-2» (зі змінами), з 00 год. 00 хв. 1 травня 
2021 року на території Київської області 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) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів 
за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 відсотків місць у 
кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 
місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 
нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної 
реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 
проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного 
оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань з 
використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього 
незалежного оцінювання тощо), здійснення яких належить до завдань Українського 
центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі - заходи з 
оцінювання якості освіти), проведення офіційних спортивних заходів, та матчів 
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з 
наповненістю споруд, приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови 
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних 
заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я 
учасників. Організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки 
або інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції 
не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи; 

5) приймання відвідувачів в закладах культури та приймання відвідувачів 
іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів понад 50 
відсотків місць (розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку 
розміщення, зокрема для груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі; 

6) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 
діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, 
їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення 
святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо; 
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7) робота з 24-ї  до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 
буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із 
здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

8) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом 
(без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і 
пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або 
напоїв); 

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких: 
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 

клієнтами не менш як 1,5 метра; 
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх 
використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання 
(через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту в окремі контейнери (урни); 

10) 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); 

11) 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; 

12) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 
участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів 
(відвідувачів); 

13) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів 
загальної площі приміщення, басейнів більше ніж чотири особи на одній доріжці для 
індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп. 

Термін: з 00.00 год. 01.05.2021 року,  на 
час дії карантину   
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Виконавчому комітету Гірської 
сільської ради 

 
1.4. Вжити заходів щодо виконання та контролю за дотриманням на відповідних 

територіях вимог пункту 3 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» 
(із змінами). 

1.5. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо виконання вимог 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» 
(зі мінами). 

 
Термін: з 00.00 год. 01.05.2021 року, на 
час дії карантину 
 

 
Завідувачам  Гірської,  Ревненської 
МАЗПСМ,  Мартусівського ФАП 

 
1.6. Забезпечити проведення щоденної оцінки епідемічної ситуації та необхідності 

запровадження/послаблення обмежувальних протиепідемічних заходів на території 
Гірської об’єднаної громади. 

Термін: постійно, на час дії карантину. 
 
 

2. Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо перебування громадян в 
громадських місцях у період великодніх, святкових  та поминальних днів. 

 
ДОПОВІДАЧІ: 

 
Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів;     
Чабан Олександр Вікторович – начальник відділу з питань цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Гірської сільської 
ради. 
 
ВИРІШИЛИ:   
 

2.1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 
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Виконавчому комітету Гірської 
сільської ради 
 

2.2. З метою, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання 
поширенню на території Київської області коронавірусної хвороби COVID-19, 
посилити контроль  за виконанням обмежувальних протиепідемічних заходів  на 
період карантину, передбачених постановою 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» 
(із змінами), зокрема щодо перебування громадян в громадських місцях у період 
великодніх, святкових та поминальних днів. 

2.3. Визначити відповідальних осіб за дотриманням протиепідемічних заходів на 
період великодніх, святкових  та поминальних днів. 

2.4. Підготувати та направити до голів релігійних конфесій в Київській області 
листи з проханням: 

- проведення масових богослужінь у режимі відеотрансляції;  
- проведення освячення великодніх кошиків на відкритому повітрі, з дотриманням 

протиепідемічних заходів, у тому числі забезпечення дотримання дистанції 1,5 метра 
між присутніми (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом). 

 
 

Термін: період великодніх, святкових  
та поминальних днів. 

 
2.5.  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 державної влади та органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 
розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.  

 
 
Голова комісії                                                                  Максим СЧАСТЛИВИЙ  

 
 
Секретар комісії                                                              Людмила БОНЮК 
 


