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

тел..(03474)2-05-38, Е-шаіІ: го2Ішуа1іу@і.иа Код ЄДРПОУ 04355125 
СЕЛИЩНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ___________

ПРОТОКОЛ № 1

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ СЕЛИЩНОЇ КОМІСІЇ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
____________ від 21 січня 2022 року__________________

Головував:Перший заступник селищного голови, перший заступник голови 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій Солоіуб Віра Василівна.

Присутні: Члени комісії

Слухали: І. Про епідемічну ситуацію на території Рожнятівської 
селищної ради та встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19 (В. Тріщ, Л.Василів, І.Гіряк).

Взяти до відома, що відповідно до пункту З4 постанови Кабінету 
Міністрів України № 1236 від 09.12.2020р. «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», та вимог протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 21.01.2022р.№1, протоколу 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій від 21.01.2022р.№2, та на підставі оцінки 
епідемічних показників встановлено з 00 год. 00 хв. 24 січня 2022року 
«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на 
території селищної ради.

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2, комісія вирішила:



1 .Запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2.Доручити керівникам структурних підрозділів селищної ради, 
керівникам суб’єктів господарювання незалежно від форми власності вжити 
заходів щодо:

забезпечення належного дотримання відповідних обмежувальних 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № 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» для 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2;

Термін: до стабілізації епідситуації

3.Директорам КНП «Рожнятівська багатопрофільна лікарня»(В.Тріщ), 
КНП «Центр первинної медичної допомоги» РСР (В.Креховецький) 
забезпечити належне дотримання щоденної оцінки епідемічної ситуації та 
вжиття дієвих заходів задля стримування подальшого поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ- 
2;

при необхідності дообладнання необхідним медичним 
обладнанням, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції, 
індивідуального захисту та централізованою подачею кисню.

Термін: негайно
збільшення кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової 

реакції та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2;

опрацювати питання оновлення маршрутів пацієнтів та їх суворого 
виконання медичною службою.

вжити заходів контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації 
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, шляхом неухильного виконання галузевих 
стандартів організації надання медичної допомоги хворим на коронавірусну 
хворобу (СОУГО-19);

перегляду та продовження графіків роботи пунктів щеплення та 
вакцинації з урахуванням можливості їх роботи в більш зручний для 
населення час;

Термін: до стабілізації епідситуації



4.Відділу освіти, молоді та спорту селищної ради (Р.Возняк), керівникам 
закладів освіти територіальної громади рекомендувати перевести освітній 
процес на дистанційну форму навчання та розглянути питання для 
остаточного вирішення на педагогічній раді.

Термін: з 24 січня 2022року
до стабілізації епідситуації

5.Рожнятівському відділенню поліції № 2 Калуського РВ ГУНП в Івано- 
Франківській області (В.Сав’як), Рожнятівському відділу 
Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (І.Гіряк), посилити 
контроль за виконанням протиепідемічних обмежувальних заходів, 
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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» та забезпечити проведення раптових 
вибіркових перевірок щодо наявності у працівників та відвідувачів 
закладів торгівлі, розважальних закладів громадського харчування, закладів 
розміщення спортивних залів, пасажирів міжрайонного сполучення на 
автобусних маршрутах документів про вакцинацію від гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2,

Термін: на час карантину 
б.Загальному відділу селищної ради (І. Сагайдак), головному спеціалісту з 
питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради 
(М.Бабінчук), Рожнятівському відділу Держпродспоживслужби в Івано- 
Франківській області (І.Гіряк), Рожнятівському відділу Калуського району 
Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (Л.Василів) 
залучити засоби масової інформації для проведення широкого інформування 
та роз’яснювальної роботи серед населення щодо обов’язкового виконання 
вимог пунктів цього протоколу.

Термін: до стабілізації епідситуації 

7. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Перший заступник селищного голови, л 
заступник голови комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій


