
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області 
СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пл.Єдності,15,смт.Рожнятів, Івано-Франківської обл..77600, тел.(03474)2-05-32 - 

тел.факс., тел..2-01-65, Е-таі1: Код ЄДРПОУ 04355125

ПРОТОКОЛ № 2 
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З 

ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 12.04.2021 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 
селищної ради спричиненої коронавірусом 8АК.8 СоУ-2 та заходи щодо 
недопущення поширенню гострої респіраторної хвороби (В.Тріщ).

2. Про скасування додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

За результатом виступу та обговорення, комісія ВИРІШИЛА:

1.Взяти до відома, що для області, відповідно до пункту 3 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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8 СоУ- 
2», протоколу від 09.04.2021р.№ 17 позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 
протоколу від 09.04.2021р. № 9 позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 
на підставі оцінки епідемічних показників скасовано «червоний» рівень 
епідемічної небезпеки на території Івано-Франківської області.

Термін: з 00:00 год. 10.04.2021р.



2.Структурним підрозділам територіальної громади селищної ради, 
керівникам підприємств, вжити заходів щодо виконання вимог «жовтого» 
рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 відповідно до вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8 СоУ-2» 
зі змінами і протоколу засідання Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.04.2021 року № 17.

Термін: негайно

3.Відновити регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на міжміських 
автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 
території області.

Термін: з 00:00 год. 10.04.2021р.

4.Структурним підрозділам територіальної громади селищної ради, 
керівникам підприємств, Рожнятівському відділу Держпродспоживслужби 
України в області (І.Гіряк), Рожнятівській філії Державної установи «Івано- 
Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Л,Василів), 
відділенню поліції № 2 смт.Рожнятів Калуського РВ ГУ НП в Івано- 
Франківській області (В.Сав’як) вжити спільних заходів до неухильного 
виконання умов карантинних обмежень «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8 СоУ-2» зі змінами, для «жовтого» рівня 
епідеміологічної небезпеки.

Термін: постійно
5.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 дотримання карантинних обмежень і вимог цього 
протоколу.

Термін: на час дії карантину

за собою.

Василь Рибчак 

Марія БабінчукСекретар комісії

б.Контроль за виконанням рішення комісії

Селищний голова, 
голова селищної комісії


