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ЗАТВЕРДЖУЮ

Селищний голова смт.Гніздичів 
голова селищної комісії з питань ТЕБ і НС

Ігор Матківський
Мвітня 2021 року
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ПРОТОКОЛ № 9

Позачергове засідання селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

від 26.04. 2021 року
смт.Гніздичів 

кабінет селищного голови 
приміщення Гніздичівеької селищної ради

Засідання провів голова Гніздичівеької селищ ної ради, голова селищної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ігор 
Матківський

Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошена: Головний лікар -  директор КИП «Гпіздичівська А31ТСМ» Дарія 

Паньків
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан захворюваності та заходів із запобігання поширення гострої 
распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коропа вірусом SARS-CoV- 2 та 
не допущення виникнення її спалахів.

СЛУХАЛИ:
1. Про етан захворюваності та заходів із попередження поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавіруеом SARS-CoV-2 (далі 
- COVID-19) та недопущення виникнення її спалахів.

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

ВИСТУПИЛИ:
1. Директор КИП „Гпіздичівська АЗІ 1СМ” Дарія Паньків
2. Селищний голова Ігор М атківський.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання 
селищної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій, доповіді директора КИП „Гпіздичівська АЗПСМ ” Дарія Паньків, про
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стан захворюваності населення у Гніздичівській територіальній громаді па 
COVID-19, рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, щодо переведення Львівської області з 00 годин 00 
хвилин 26 квітня 2021 року з червоного рівня епідеміологічної небезпеки 
поширення COVID-19, та застосовувати на території Львівської області 
обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної 
небезпеки
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Начальнику відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурної 
сфери У ляііі М ізинчук забезпечити :

1.1 Організацію освітнього процесу для учнів 1 - 1 1  класів в очній формі 
навчання з 05.05.2021 року.

Термін виконання з 05 травня 2021 року 
до покращення епідеміологічної 

ситуації або особливого розпорядження

1.2 Організацію роботи закладів культури та бібліотечних закладів згідно 
карантинних обмежень «жовтої зони»;

1.3 Організацію роботи танцю вально-хореографічних гуртків згідно з 
дотриманням норм карантинних обмежень «жовтої зони»;

2. Дозволити: '•
2.1 Роботу закладів громадського харчування (кафе, барів з 7 до 24 год.) з 

дотриманням норм карантинних обмежень «жовтої зони»;.
Термін виконання з 26 кві тня 2021 року 

до покращення епідеміологічної 
ситуації або особливого розпорядження

2.2 Роботу магазинів до 21 години з дотриманням норм карантинних 
обмежень «жовтої зони»;

Термін виконання з 26 квітня 2021 року 
до покращення епідеміологічної 

ситуації або особливого розпорядження
3. Богослужіння в храмах проводити з дотриманням норм карантинних 

обмежень «жовтої зони»;
4. Дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №1 Стрийського РУН 

ГУ НП у Львівській області, працівникам виконавчого комі тету, старостам вести 
роз’яснювальну роботу щодо дотримання карантинних заходів території громади.

Термін виконання постійно
5. Спеціалісту І кат. .Ярославу Стасюку через сайт селищної ради 

інформувати населення громади щодо зміни в карантинних обмеженнях .
Термін виконання постійно

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

Голова комісії

Відповідальний секретар комісії

Ігор Ма і кінський 

Іван Салдан


