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         ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                    

 Селищний голова смт.Гніздичів  

голова селищної комісії з питань ТЕБ і НС 

   Ігор Матківський 

                 «16 » березня 2021 року 

 

                                                  ПРОТОКОЛ №3 

 

Позачергове  засідання селищної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Від 16.03. 2021 року 

 

                                                                                                                   смт.Гніздичів 

кабінет селищного голови 

приміщення Гніздичівської селищної ради 
 
       Засідання провів голова Гніздичівської селищної ради, голова селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ігор Матківський 
Присутні: члени комісії  (за окремим списком) 
 
Запрошена: Головний лікар – директор КНП «Гніздичівська АЗПСМ» Дарія Паньків 
                                                 
                                                           ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1. Про посилення контролю за дотриманням на території громади встановлених 
обмежувальних заходів із запобігання поширення гострої распіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2 

СЛУХАЛИ:  

       1. Про посилення контролю за дотриманням на території громади встановлених 
обмежувальних заходів із запобігання поширення гострої распіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2 

 ВИСТУПИЛИ: 

 1.Директор КНП „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія  Паньків  

 2.Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів  

 2. Начальник відділу освіти. охорони здоров’я та соціально-культурної сфери 

Уляна Мізинчук 

  

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання селищної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та інформації 

директора КНП „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія  Паньків про стан захворюваності громадян, які 

проживають на території Гніздичівської селищної ради, на гостру  распіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV- 2. 
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ВИРІШИЛИ: 
        1. Начальнику відділу освіти. охорони здоров’я та соціально-культурної сфери 
Уляні Мізинчук рекомендувати: 
З 17 березня 2021 р 
1.1 Частково перевести  на віддалений режим роботу КЗ «Гніздичівська дитяча  музична школа 
Гніздичівської селищної ради». 
1.2 Заборонити проведення всіх  масових  (культурних, розважальних, спортивних, соціальних 
та інших) заходів,  надання приватних послуг у фітнес-центрах, танцювальних гуртках, студіях та 
інше.  
2. Релігійним громадам дозволити проведення релігійних заходів за умови забезпечення на 
одну особу не менше ніж 5 кв. метрів площі будівлі або території ( якщо захід проводиться на 
відкритому повітрі), де проводиться захід, з дотриманням фізичної дистанції між учасниками не 
менше ніж 1,5 метра. Обов’язково за умови забезпечення відповідного персоналу засобами 
індивідуального захисту.(захисні маски, распіратори) 
3. Дозволити роботу магазинів до 20 год 00 хв. 

                                                                                                         Термін виконання до 
покращення епідеміологічної 

 ситуації або особливого розпорядження  
4.Директору . КНП  « Гніздичівська АЗПСМ» Дарія  Паньків: 
4.1 Надавати щоденну інформації  голові селищної комісії з питань ТЕБ і НС про епідемічну 
ситуацію, стан готовності закладів охорони здоров’я до реагування на випадок виявлення 
хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-2019 та 
проведену роботу.     
4.2  Громадянам, які захворіли на гостру  распіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV- 2, видавати під розписку ПАМ’ЯТКУ 
(згідно додатку 2) про дотримання всіх обмежень та самоізоляції на час хвороби. 
 
 5.Працівникам Виконавчого комітету, медичному персоналу КНП „Гніздичівська АЗПСМ”  
проводити інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо встановлення 
карантинних обмежень  на території громади і обов’язкового їх дотримання. 

  Термін виконання постійно  
На весь час дії карантину 

  або особливого розпорядження  
  6.Дільничому офіцеру поліції ВП №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області, медичному 
персоналу КНП „Гніздичівська АЗПСМ”, працівникам виконавчого комітету посилити 
контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних заходів на території громади. 

                                                 Термін виконання постійно  
На весь час дії карантину 

  або особливого розпорядження  
7. Спеціалісту І кат. Ярославу Стасюку через сайт селищної ради інформувати населення 
громади щодо встановлення карантинних обмежень на території громади ї обов’язкового їх 
дотримання. 

                                                 Термін виконання постійно  
На весь час дії карантину 

  або особливого розпорядження  

 
    8. Контроль за виконанням рішення позачергового засідання селищної комісії з питань 

ТЕБ і НС залишаю за собою 

 

Голова  комісії                                                Ігор Матківський 

Відповідальний секретар комісії                                             Іван Салдан   



Додаток 1 

Присутні члени  

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій Гніздичівської селищної ради 

на позачерговому засіданні 09.03.2021 року 

 

Голова комісії – Ігор Матківський. 

Заступник голови – Наталія Мельник  

 Секретар – Іван Салдан . 

 

Члени комісії: 

 

Мар’яна Байтало   

Галина Іванків     

Олег Кузишин      

Уляна Мізинчук   

Петро Майкут     

Ірина Мотрук    

Іван Кузишин       

Мар’ян Кузишин  

 

 

. 

Секретар комісії                                                              Іван Салдан . 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМ’ЯТКА 
Самоізоляція 

хто їй підлягає та відповідальність за порушення 
 Стрімке розповсюдження COVID-19 стало викликом для всієї світової спільноти, нагальною 

потребою стало розтлумачення населенню таких термінів як «обсервація» та «самоізоляція». 
Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція 
передбачає будь-які ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми (наприклад, близький 
контакт віч-на-віч на відстані менше ніж 2 метри). Винятком є лише звернення за медичною 
допомогою (тільки після консультації телефоном). 
Хто потребує самоізоляції: 
- особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального 
захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків; 
- особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують 
госпіталізації; 
Хто і на який термін встановлює строки для самоізоляції? 
Лікуючий лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 визначає строк самоізоляції на 
підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Працівники державних установ Міністерства 
охорони здоров’я епідеміологічного профілю визначають персональний перелік осіб, які потребують 
самоізоляції у зв’язку з контактом з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до відповідних 
інформаційних систем. 
Які дії має вчинити особа, якщо  вона є такою, що підлягає  самоізоляції? 
Першочергово особа зазначає місце своєї самоізоляції та інформацію про засоби зв’язку (номер 
телефону), короткі відомості про стан здоров’я та хронічні захворювання на час самоізоляції (за згодою 
особи). Також такій особі повідомляється, що за надання неправдивих відомостей про місце своєї 
самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто 
до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що призвело до 
тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної відповідальності. 
Які обов’язки мають особи, які підлягають самоізоляції? 
Особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці 
самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають. 
Особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість 
забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування 
місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, 
які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання 
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху. 
Переміщення осіб, які не досягли 14 років, здійснюється у супроводі батьків, усиновлювачів, опікунів, 
піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону за умови 
дотриманням вимог, визначених цим пунктом. 
У невідкладних станах особа, яка перебуває на самоізоляції, звертається за екстреною медичною 
допомогою. 
Контроль за дотриманням режиму самоізоляції здійснюється працівниками Національної поліції та 
Національної гвардії, працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я 
епідеміологічного профілю, уповноваженими органами місцевого самоврядування посадовими 
особами, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу 
електронних послуг. 
Увага! Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає  обов’язковому медичному огляду, за 
результатами якого може бути направлена на самоізоляцію. 
Звертаємо Вашу увагу, що за порушення умов карантину в Україні передбачена адміністративна та 
кримінальна відповідальність. 
Для людей, які зокрема,  порушуються санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним 
захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність – штраф у сумі від 17 до 51000 грн. або 
арешт на строк до 6-и місяців або обмеженням волі на строк до 3-х років. Якщо ж діяння спричинили 
загибель людей чи інші тяжкі наслідки, то караються позбавленням волі на строк від 5-и до 8-и років. 

                                                Комісія з ТБ і НС Гніздичівської селищної ради 

Ознайомлений                      __________________________( ___________________   ) 


