
                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                                          Сільський голова     

                              

                                                          Роман  ДМИТРІВ 

                                              23 грудня  2021 року   

 

 

 

П Р О Т О К О Л   № 25  

позачергового засідання комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

виконавчого комітету Гірської сільської ради комісії  

 

с. Гора             23 грудня 2021 року 

 

ГОЛОВУВАВ: Счастливий - 

Максим 

Анатолійович 

 

заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів   

ПРИСУТНІ: члени комісії та запрошені (за списком) 

 

 

Порядок денний:  

 

1. Про протиепідемічний стан на території Гірської сільської ради, 

пов’язаний із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом  SARS-CoV-2. 

2. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: про протиепідемічний стан на території Гірської сільської ради, 

пов’язаний із гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

 

ДОПОВІДАЧІ:  

Счастливий М.А. - заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів.   

    Плахотнюк О. М.     -  начальник управління гуманітарного розвитку та     

                                          соціального захисту населення виконавчого комітету   

                                          Гірської сільської ради. 
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ВИРІШИЛИ: 

1.1. Взяти до відома, що: 

- режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного 

захисту на всій території України, установлений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної 

державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» зі 

змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня  

2021 року № 1336 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1236» продовжено до 31 березня 2022 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» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 15 грудня 2021 року № 1336 «Про внесення змін до розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», установлено з 19 грудня           

2020 року до 31 березня 2022 року 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 року № 392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2», від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2»; 

- відповідно до абзацу третього пункту 34 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-CoV-2» (зі змінами), протоколом 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 грудня 2021р. № 49:  

у Київській області з 00 год. 00 хв. 23 грудня 2021 р. скасовано «червоний» 

рівень епідемічної небезпеки поширення на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

на території Гірської сільської ради застосовуються обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
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поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами). 

 

 

Виконавчим органам Гірської 

сільської ради 

  

1.2. Забезпечити в межах повноважень дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 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» (зі змінами). 

 

Термін: з 23.12.2021 року, у 

подальшому на період дії 

карантинних обмежень. 

 

 

    Завідувачам  Гірської,  Ревненської     

    МАЗПСМ,  Мартусівського ФАП 

 

1.3. Забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації на території Гірської 

сільської ради, та за необхідності вживати додаткових заходів, спрямованих на 

стримування швидкого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

Термін: постійно, на час дії 

карантину. 

 

 

Управлінню гуманітарного 

розвитку та соціального захисту 

населення 

 

1.4. 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). 

 

Термін: з 23.12.2021 року та 

постійно, на час дії карантину. 
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1.5. 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» рішення комісії, прийняті в 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 

 


