
ЗАТВЕРДЖУЮ  
Сільський голова  
    
                           Роман ДМИТРІВ  
22 вересня  2021 року   
 

 
 

П Р О Т О К О Л   № 18 
позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого комітету Гірської сільської ради  

 
 

с. Гора          22 вересня 2021 року 
 

 
Головував:  Дмитрів Роман Миколайович голова Гірської сільської ради. 
                                                             
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком). 
 
 

Порядок денний:  
 

1. Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19 на території України. 

2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів 
освіти. 

3. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 1. Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 на території України. 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

       Счастливий Максим Анатолійович - заступник сільського голови з питань      
 діяльності виконавчих органів .  
 

ВИРІШИЛИ:   
 

    1.1. Взяти до відома,  що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 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-
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CoV-2”, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 р. № 35 
на території Київської області встановлено  з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 року  
«жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та застосовуються 
обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки. 

 
Виконавчим органам Гірської 
сільської ради 
 
 

1.2. Вжити заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 на відповідних територіях з дотриманням  вимог 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, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677». 
      1.3. Встановити контроль за дотриманням вимог 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, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», щодо дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 
 

Термін: з 23 вересня 2021 р., на час дії 
карантину. 
  
 

    Завідувачам  Гірської,  Ревненської     
    МАЗПСМ,  Мартусівського ФАП 

 
1.4. Забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації на території Гірської 

сільської ради. 
 

Термін: постійно, на час дії карантину. 
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Управлінню гуманітарного розвитку 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради 
 
 

1.5. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення 
щодо виконання вимог 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, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р.     № 
954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня      2020 р. 
№ 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», щодо дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. 

 
Термін: з 23 вересня 2021 р., на час дії 
карантину. 

 
 

Начальнику відділу з питань цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами 
 
 

1.6. Про стан виконання  пп. 1.2 – 1.5  цього протоколу інформувати секретаріат 
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.  

Термін: щочетверга,  з 23 вересня 2021 р., 
на час дії карантину. 
 

 
СЛУХАЛИ: 2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників 

закладів освіти. 
 
 

ДОПОВІДАЧІ: 
 

Плахотнюк Ольга Михайлівна – начальник управління гуманітарного 
розвитку та соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської 
ради.  
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ВИРІШИЛИ:   

Виконавчим органам Гірської сільської 
ради 
 

2.1.Вжити заходів щодо максимальної вакцинації працівників закладів освіти та 
закладів охорони здоров’я . 

Термін: постійно на час дії карантину 
 

 
Управлінню гуманітарного розвитку 
виконавчого комітету Гірської сільської 
ради 

 
2.2. Забезпечити безумовне виконання п.3, пп. 151  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, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», щодо заборони відвідування закладів 
освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків 
працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи 
міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або 
однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат 
тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія. 

2.3. Проводити щоденний моніторинг кількості вакцинованих працівників закладів 
освіти та оприлюднювати інформацію на офіційному веб сайті Київської 
облдержадміністрації. 

2.4. Провести  інформування та активне запрошення до вакцинації не лише вчителів 
та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів здобувачів освіти. 

2.5. З 23.09.2021 року – перевести учнів 5 -11 класів Ревненського опорного закладу 
загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання, оскільки заклад освіти має 
меньше 80% вакцинованих працівників. Всі інші заклади освіти працюють в очному 
форматі з дотриманням протиепідемічних норм. 

 
Термін: постійно на час дії карантину 
 
 

2.6. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р.    № 
409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з 
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питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, 
прийняті у межах її повноважень,  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 


