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Позачергове засідання селищної комісії-з іш іаіп. 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

( Від 19.04. 2021 року

смт.1 'ніздичів 
кабінет селищного голови 

приміщення Гніздичівської селищної ради

Засідання провів голова Гніздичівської селищної ради, голова селищної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних си туацій Ігор 
Матківський
Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошена: Головний лікар -  директор КНІІ «Гніздичівська АЗГІСМ» Дарія 
Паньків

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан захворюваності та заходів із запобігання поширення гострої 

распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2 та 
не допущення виникнення її спалахів.

СЛУХАЛИ:

1. Про стан захворюванності та заходів із попередження поширення гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі 
- COVID-19) та недопущення виникнення її спалахів.

2. Про дотримання температурного режиму в навчальних закладах та лікувальних 
установах.г

ВИСТУПИЛИ:
1. Директор КПИ.„Гніздичівська АЗГІСМ” Дарія Паньків
2. Селищний голова Ігор Матківський.

mailto:hnizdvchiv__sr@ukr.net


За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання 
селищної комісії з. питань техногенно -  екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій інформації Миколаївського міськміжрайонного відділу ДУ «Львівська 
ОЛЦ МОЗУ», директора КІШ „Гніздичівська АЗГІСМ” Дарія Паньків, про етан 
захворюваності населення у Гніздичівській територіальній громаді naCOVID-19 
комісія вирішила 

Дозволити :
1. Навчання в початкових 1 - 4  класах загально освітніх закладів із змішаним 

режимом навчання. Старші 5 -11 класи залишити на віддаленому режимі 
навчання.

2. Навчання в КЗ «Дитяча музична школа Гніздичівської селищної ради»
3. Навчання в позашкільних гуртках.

Термін виконання з 20 квітня 2021 року .
до покращення епідеміологічної 

ситуації або особливого розпорядження

2. Начальнику відділу освіти охорони здоров’я та соціально-культурної сфери 
Уляні Мізинчук рекомендувати:

2.1 Керівникам загально освітніх закладів організувати освітній процес для 
учнів 1 - 4  класів в очно -дистанційній формі.

2.2 Керівникам загально освітніх закладів, дошкільних навчальних закладів, 
медичним установам забезпечити відповідний температурний режим в

приміщеннях в яких перебувають ді ти та проводиться прийом хворих громадян.
Термін виконання з 20 квітня 2021 року 

до покращення епідеміологічної 
ситуації або особливого розпорядження

3. Дільничному офіцеру поліції ВІІ №1 Стрийського РУІ1 1 У ИГ1 у Львівській 
області, працівникам виконавчого комітету, старостам вести роз’яснювальну 
роботу щодо дотримання карантинних заходів території громади.

Термін виконання постійно

4. Спеціалісту І кат. Ярославу Стасюку через сайт селищної ради інформувати 
населення громади щодо зміни освітнього навчального процесу в загально 
освітніх закладах заг .

Термін виконання постійно

5. Контроль за виконанням рішення позачергового засідання селищної комісії з 
питань ГЕБ і НС залишаю за собою

Голова комісії

Відповідальний секретар комісії

ігор Матківський 

Іван Салдан


