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голова селйщної комісії з питань ТЕБ і НС
Ігор Матківський 
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Позачергове засідання селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

1 Від 19.03. 2021 року

смт.Г ніздичів 
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 
COV1D-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2 

ВИСТУПИЛИ:
1 .Директор КНП „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія Паньків
2. Селищний голова Ігор Матківський.
3. 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, яка доповіла про те, що з 12 по 
18 березня за допомогою швидких тестів на антиген COVID-19 проведено обстеження 
73 пацієнтів з ознаками гострого респіраторного захворювання з них у 23 хворих 
підтверджено позитивний результат захворювання на гостру распіраторну хворобу 
COVID-19.
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ВИРІШИЛИ:

Додатково до карантинних обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 року № 1236 (із змінами) для «помаранчевого» рівня 
епідеміологічної небезпеки, ввести заборону на:
1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері 

громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання 
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос;

2. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів,

3. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, відвідувачів, танцювальних 
студіях

4. Діяльність непродовольчих ринків

Термін виконання з 
2 2 .0 3 .2 0 2 1  р 

до покращення епідеміологічної 
ситуації або особливого розпорядження

Дозволити
1. Роботу магазинів до 19 год.00 хв.
2. 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, 
без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті 
зазначених суб’єктів господарювання;

- при присутності однієї особи (покупця) на торгівельній площі

3. Провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і 
діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів 
поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльносі 
автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування 
та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів 
особистого вжитку;

- при присутності однієї особи (клієнта) в приміщенні в якому надається послуга;

4. Роботу перукарень та салонів краси за попереднім записом;

5. Виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;

6. Провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання 
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання 
телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом;

7. Релігійним громадам дозволити проведення релігійних заходів за умови забезпечення 
на одну особу не менше ніж 5 кв. метрів площі будівлі або території де проводиться 
захід, з дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра. 
Обов’язково за умови наявності в учасників богослужінь засобів індивідуального 
захисту.(захисних масок, распіраторів)



8. Після закінчення канікул у всіх загальноосвітніх закладах включаючи КЗ 
«Гніздичівська дитяча музична школа Гніздичівської селищної ради, 
навчальний процес перевести на віддалений режим роботи,

Термін виконання з 22.03.2021 р 
до покращення епідеміологічної 

ситуації або особливого розпорядження

9. Директору . КНП « Гніздичівська АЗПСМ» Дарія Паньків:
9.1 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.

10. 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
11.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
12. 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 соб0 ® Х

Jpop Матківський
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Іван Салдан

Голова комісії

Відповідальний секретар комії


