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УКРАЇНА

Рожнятівська селищна рада

вул. Шкільна,1, смт.Рожнятів, Калуський район, Івано-Франківської обл.. 77601 

тел..(03474)2-05-38, Е-шаіІ: го2Ьпуагіу@і.иа Код ЄДРПОУ 04355125

СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 8

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ З 
ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

від 22 вересня 2021 року

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

Слухали: Про вжиття заходів щодо виконання вимог 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 СОУШ- 19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8- СоУ-2» ( зі змінами).

Відповідно до пункту 2 вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантйну та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ- 19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8- СоУ-2» ( зі 
змінами), та виконання позачергового засідання Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 
вересня 2021 року, протокол № 35, з урахуванням епідемічної ситуації на 
території громади комісія вирішила:

1. Продовжити карантин до 31 грудня 2021 року.



2.Заборонити відвідування закладів освіти (в т.ч. -  позашкільних закладів 
освіти, інклюзивно-ресурсного центру та дитячої школи мистецтв) 
здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних 
закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також 
крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків працівників мають 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або 
виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку 
документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

3. Начальникам відділів освіти, молоді та спорту (Р.Возняк) та культури 
(Г.Курташ) Рожнятівської селищної ради забезпечити неухильне виконання 
вимог законодавства щодо обмежень «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020р. № 1236 (зі змінами).

Обмеження, передбачені підпунктами 6,7,11,17 та 21, пункту З 
постанови Кабінету Міністрів України № 1236 не застосовуються за 
умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 
років, та організаторів заходу ( співробітників закладу), негативного 
результату тестування на СОУГО- 19 методом полімеразної ланцюгової 
реакції або експрес - тесту на визначення антигена коронавірусу ЗАКЗ- 
СоУ-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу ( 
відвідування закладу); або документа, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації: або документа, що підтверджує отримання однієї дози 
дводозної вакцини; чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або 
іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-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

Марія БАБІНЧУК

Василь РИБЧАК

-у
собою.


