
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Сільський голова  
 
                      Роман ДМИТРІВ  
 
05 квітня  2021 року   
 

 
П Р О Т О К О Л   № 6  

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

Виконавчого комітету Гірської сільської ради комісії  
 
с.Гора         05 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 вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» 
 
СЛУХАЛИ: 1. «Про вжиття заходів із запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» 

 
ДОПОВІДАЧІ: 

 
Плахотнюк Ольга Михайлівна – начальник управління гуманітарного розвитку 

та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради;  
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. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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), 
«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який 
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свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до 
запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. 
 
ВИРІШИЛИ:   

 
1. Заборонити на території Гірської сільської територіальної громади  у 

період з 05 квітня 2021 року до 11 квітня 2021 року: 
1.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в 
аеропорту; 

1.2. Роботу торговельно-розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів 
всіх форм власності, крім магазинів продовольчої групи, аптек, зоомагазинів, 
магазинів побутової хімії та торгівлі квітами. Максимальна кількість відвідувачів 
магазинів повинна не перевищувати не більше одного покупця на 20 квадратних 
метрів площі у закладах понад 200 квадратних метрів; 

1.3. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері торгівлі непродовольчою групою товарів. Реалізація зазначеної 
групи товарів може відбуватись лише із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос; 

1.4. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів (крім проведення 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); 

1.5. Роботу 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; 

1.6. Ярмаркових заходів, виїзної та виносної торгівлі, надання послуг у сфері 
розваг. 

 
2. Керівникам закладів дошкільної,  

 позашкільної та  загальної середньої освіти: 

2.1. Організувати навчання учнів 1-11 класів з 07 квітня по 11 квітня 2021 
року в закладах освіти з використанням дистанційного навчання; 

2.2. Провести широку інформаційну кампанію серед учасників освітнього 
процесу щодо використання електронних освітніх ресурсів для забезпечення 
непереривного навчання; 
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2.3. Розмістити на сайтах закладів освіти  у Вайбер групах інформацію про 

порядок організації навчання в період обмежувальних протиепідемічних заходів; 

2.4. Перевести в онлайн формат проведення нарадчих заходів, робочих 
зустрічей тощо; 

2.5. Посилити санітарно-дезінфекційний та протиепідемічний режим у 
закладах освіти; 

2.6. Максимально перевести працівників на роботу у віддаленому доступі 
шляхом застосування електронних засобів, інформаційно- комунікаційних технологій; 

2.7. Допускати присутність працівників на робочих місцях лише у разі 
крайньої необхідності , запровадивши щоденний температурний скринінг працівників; 
забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками правил особистої гігієни , 
негайно відправляти на самоізоляцію всіх працівників, які мають ознаки гострих 
респіраторних захворювань. 

 
 

Голова комісії                                                      Максим СЧАСТЛИВИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                 Людмила БОНЮК 


