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ПРОТОКОЛ № 1 
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З 

ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 29.03.2021 року

Головував: Селищний голова, голова селищної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Рибчак Василь Ярославович. 
Присутні: Члени комісії 
Запрошені:

Порядок денний

1. Про розвиток епідемічної ситуації на території територіальної 
громади, спричиненої 8АК8 СоУ-2 та заходи щодо недопущення 
поширенню гострої респіраторної хвороби і вжиття спільних заходів 
до неухильного виконання умов карантинних обмежень, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 
1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АК8 СоУ-2 зі змінами для 
«червоного» рівня епідеміологічної небезпеки, на виконання 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 26 березня 2021 
протокол № 8, (доповідають В.Тріщ, І.Гіряк, Л.Василів).

За результатами виступів та з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила:
1. Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Р.Возняк):
- відновити навчально-виховний процес у закладах дошкільної освіти та 
серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл за умови, що:



- персонал таких закладів заходить до закладу і пересування по ньому з 
вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, що закривають ніс та рот, з обов’язковим 
температурним скринінгом;
- обладнані місця із спиртовмісними дезинфікуючими (антисептичними ) 
засобами для рук (стійки, станції, настінні диспенсери тощо);
- розміщені інформаційні матеріали щодо протиепідемічних заходів, що 
впроваджуються;
- нанесена розмітка, що вказує на необхідність дотримання фізичної 
дистанції не менше 1 метра та оптимальний маршрут руху.

У випадку, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з 
підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більш як 50 відсотків 
здобувачів освіти та персоналу закладу освіти заборонити відвідування 
такого закладу.

Термін: з 01 квітня 2021 року для закладів дошкільної освіти 
з 05 квітня 2021 року для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл

2. Начальнику Рожнятівського відділу ГУ Держпродспоживслужби в 
Івано- Франківській області (І.Гіряк), начальнику відділення поліції № 2 
смт.Рожнятів Калуського РВ ГУ НП в Івано-Франківській області 
(В.Сав’як ) взяти до відома та роз’яснити умови, при яких приймання 
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 
громадського харчування та функціонування торговельної діяльності в 
«червоному» рівні епідемічної небезпеки є можливим у відповідності до 

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 СОУГО-19, спричиненою 
коронавірусом 8АК8 СоУ-2 зі змінами, що наведені у Додатку № 1 до 
Протоколу.
3.Структурним підрозділам, керівникам підприємств територіальної 
громади, Рожнятівському відділу ГУ Держпродспоживслужби в Івано- 
Франківській області, Рожнятівській філії Державної установи « Івано- 
Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України», відділенню 
поліції № 2 смт.Рожнятів Калуського РВ ГУ НП в Івано-Франківській 
області, вжити спільних заходів до неухильного виконання умов 
карантинних обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненою коронавірусом 8АК.8 СоУ-2» зі змінами для 
«червоного» рівня епідеміологічної небезпеки.

Термін: постійно



4.Головному спеціалісту цивільного захисту та надзвичайних ситуацій 
селищної ради (М.Бабінчук), РВ УДСНС (П.Людкевич), Рожнятівському 
відділу ГУ Держпродспоживслужби в Івано- Франківській області 
(І.Гіряк), Рожнятівській філії Державної установи «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» (Л,Василів), залучити засоби 
масової інформації для проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення щодо обов’язкового виконання дотримання карантинних 
обмежень і вимог цього протоколу.

Термін: на час дії карантину

5. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

2. Про затвердження плану роботи селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік
(М.Бабінчук ).

За результатами доповіді, комісія вирішила:

1.Затвердити План роботи селищної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на 2021 рік (додається).
2.Керівникам підрозділів селищної ради територіальної громади,керівникам 
підприємств вжити заходів щодо своєчасного та повного подання 
матеріалів з питань запланованих для розгляду комісією.
3.Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 
головного спеціаліста з питань цивільного захисту та надзвичайних 
ситуацій селищної ради (М.Бабінчук).

Селищний голова, 
голова селищної комісії

Секретар комісії

Василь Рибчак

Марія Бабінчук



додаток № 1

Інформаційна довідка

Постанова Кабінет} 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 С О \; ІП>-19, спричиненої коронавірусом 8АК5>-СоУ-2” 
встановлює обмеж} вальні протиепідемічні заходи, які застосовуються у 
“червоному" рівні епідемічної небезпеки та забороняє приймати відвідувачів 
суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського 
харч\вання (барів, ресторанів, кафе тощо), проте дозволяє здійснювати таку 
діяльність із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на 
винос.

Слід наголосити, що діяльність та прийняття відвідувачів у торговельно- 
розважальних центрах дозволена, у відповідності до абзаців 1. 2 підпункту 4 
пункт}- 3-" Постанови ЛІ1 І 236 за однією з умов:

1. 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 засобами масової інформації, 
ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту 
рослин, бе$ обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, 
представлених в асортимен ті зазначених суб'єктів господарювання.

2. здійсненням адресної доставки замовлень.

Також обов’язковою умовою функціонування таких закладів є:

обладнання місць із спиртовмісними дезинфікуючими (антисептичними) 
засобами для рук (стійки, станції, настінні диспенсери тощо);

розміщення інформаційних матеріалів щодо протиепідемічних заходів, що 
запроваджені; • •

вхід до закладів і пересування в них з вдягненими засобами індивідуального 
захист}, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та 
рот. } тому числі виготовленими самостійно, з обов’язковим температурним 
скрииінгом;

нанесення розмітки, що вказує на необхідність дотримання фізичної 
дистанції не менше 1 метра та оптимальний маршрут руху.



Адресною доставкою є дос' травлення з послугою кур’єрської
доставки за адресою одержувача, яка визначається самим одержувачем. Окрім 
того, для продаж) па винос можливо пускати людей всередину закладу для 
продаж) па винос за \ мови дотримання безпечної дистанції.

Окрім тою. зверну і и увагу на пункт 5.13 ДСТУ 3862-99, що визначає 
поняття буфету, як заклад)' ресторанного господарства з обмеженим 
асортиментом готових страв і напоїв, розміщений у спеціально обладнаному 
приміщенні, де їжу споживають, як правило, стоячи чи продають на винос.

Додатково слід зазначити, що під заборону попадає діяльність ринків, крім 
продовольчих. Так, у відповідності до Положення про основні вимоги до 
організації діяльності продовольчих, непродовольчих та змішаних ринків, під 
поняттям "ринок" розуміється об'єкт торгівлі, па території якого суб'єкт 
господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною 
ділянкою, на якій данин об'єкт розташований, організовує та/або забезпечує 
створення належних умов для провадження торговельної діяльності 
підприємцями. У відповідності до вказаного положення об’єкти торгівлі, які 
функціонують як гіпермаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, 
супермаркети, міиі-маркети, магазини, крамниці, с відокремленими 
капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не 
належать, а відтак їхнє функціонування є можливим.


