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ПостiйноI KoMiciI з питань техногенно- екологiчноТ безпеки та Irадзвичаlilrих ситуаltiй

ГОЛОВУВАВ: Селищний голова Ю.I.Прилипко

ПРИСУТНI: заступниК головИ KoMiciI Каllлон<lВ Б.с. (зас,r,уlrник сеJIиlIl}Iого г.о:lовлt ).вiдповiда-гtьний секретар KoMicii Чикмарьова М. о. (начальник вiддtiлу KoMyrIaJlbrtoT в.цасttост.i
Управлiння х(итлово-комунiцьного господарства, iнфраструктури ,u б..п.*" оl,г. на час
тимчасовоi непраuездатностi Юзикова I.A.) члени ПостiйноТ rcoMicii: Стаскевич С. IЗ. (начальttик
вiддiлУ охоронИ здоров'я), ГуменюК !.М. (в.о нач€шьника вiддiлу освiти), Биченков l{.tЗ.(нача-гtьник КП <Управлiння житлово-комунального господарста <Гостомель>), tIаламарчук о.В.
(нача-гlьниК КП <БлаГозеленбуД>), СавчуК г.е. ( начальниК lрпiнського мiського вiллiлу I У
Щержпродспоживслуяtби у КиТвськiй областi), о.о. JIяхевич ( начальник 5з- дпрП сел.Гостомель 2-дпрЗ гу дснС УкраТни у Киiвськiй областi).

ВIДСУТНI: ЮЗИКОВ I.A. (СеКРеТаР- начальник вiддiлу техногеннот безгtеки та l{адзвичайttихситуацiй), Малоголовий о.В. ( керiвник вiддiлення полilriТ JФ2 Бучанського РУti ГУIllI уtt ..I\иlвськlи ооластl).

слухАЛИ: <ПрО вжиттЯ захолiВ iЗ заllобiгаltня ]lоtltирсllltю l.ос.гроТ
респiраторноТ хвороби COVID-19, спричинеllоТ KopotloBipycoM SARS-CoV-2>

!ОПОВIЩАЧI:

Стаскевич СергiЙ Вiкторович- начальник вiддiлу охорони ЗДоров'я Гостомельськоi ce.lll,tllttoT
Ради.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТrrи вiд 0g.l2.2O2O Nc l236 Kllpoвстановлення карантину та запровадження обмежувzrльних протиепiдемiчних заходiв з l\4е1.()юзапобiгання поширенню на територiТ УкраiЪи юстрот респiраторноТ хвороби 6OvID-!9
СПРИЧИНеНОi KoPoHaBiPYcoM SARS-CoV-2> (зi змiнами) (помаранчевий> piBeltb 0пi;lсрljr111,.,1небезпеки е попереджувальним piBHeM, який свiлчить про ускладнеI{ня егti,l(емiчнсri' cllтyaltii' lз
РеГiОНi' ЩО МОЖе ПРИЗВеСТИ ДО ЗаГIРОВаДЖеНtlЯ IIОСИ-IIеНих обмеrкl,вzulьl]их llpt1,1 иelti,,1gMi,tttl.txзаходiв, Враховуючи cTpiMKe збiльшенttя Ki.ltbKocTi виllадкiв ,]ахвOрюваt{rIя tla г()с I р_\,
респiратоРну хворобу COVID-l9. спричИнену KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 (далi - COvlD-l9)
СеРеД МеШКаНЦiв Киiвськоi областi, значне зростання серед захворiлих Ki:lbKocTi випадкt,l. якi
потребують госпiталiзацii у заклади охорони здоров'я областi, якi визначенi як госпir.ацьlti ба,lи



l для прийОму хвориХ та осiб iз пiлозроЮ на COVID-l9, з метою зниження .гемпiв поширення
гостроТ респiраторноI хвороби COVID-19, а також пункт 3 протокоJrу позачергового засiдаtlttя
!ержавноi koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки та }{адзвичайних ситуашiйl вiд 23
лютогО 2021рокУ Jф б щодО забезпечеНня посилеНня про.гиеItiдемiчttиХ заходiв. .га прЬтоrСо-пу ,Nч4
позачергового засiдання Китвськоi обласноi koMicii з питаньтехногенно-екологiчнот безпеки та
надзвичайних ситуацiй

ВИРIШИЛИ:
1, З метоЮ попередження розпоВсюдженнЯ новоТ хвилi коронавiрусноi iнфекцiТ (COVID- l 9)

на територii громади , з урахуванням ймовiрного розвитку складноi епiдемiчноi ситуаltii.
ВiДПОВiДНО ДО СТаТей 28, 30 ЗаКону Украiни <Про забезпечення санiтарltого та
епiдемiчного благополуччя населення)), заборонити на територi'i Гостомельськот
СеЛИЩНОiТеРИТОРiаЛЬНОТ ГРОмади з 00:00 годин 21 березня 2021 року до 24:00 годин 09
квiтня 202l року:

1.1. Проведення релiгiйних богослужiнь, якщо не забезпечена площа примiщеIl}lя I{e tvlellltle l()
квадратних MeTpiB на одну особу;

1,2, ЗдiйсНення регуЛярниХ та нереrуЛярних гlеревезень пасажирiв авr,омобi.llьним трансIIор1Oм.
зокрема перевезень пасажирiв на автобусних маршрутах. , в Ki:tbKocTi бiльrrliй. нiж 5()
вiдсоткiв мiсць для сидiння, Що перелбачена технiчною характеристикою тракспорltlого
засобу i визначена в ре€страцiйних документах на такий транспортний засiб. 11еревiзttик несе
ВiДЦОВiДаГlЬНiСТЬ За ДеЗiНфеКцiю транспортних засобiв та забезпечення водiiв засобами
iндивiдуа;rьногО захисту, зокрема респiратоРами або захисними масками, та здiйснкlr:
контроль за використанням засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або
захисних масок, що закривають Hic та рот, пасажирами пiд час перевезення, у тому чисili
виготовлених самостiйно;

1.З. Приймання вiдвiдувачiв суб'ектами госrIодарювання, якi lIроваltя1ь ,,tiя.ltьнiсlь у сфсрi
громадського харчування (барiв, pecTopaHiB, кафе тощо), KpiM дiялrьностi з надання посjIуг
громадського харчування iз здiйсненням адреснот доставки замовлень, замовлеIlь на виtliс.
дiяльнiсть перукарень та салонiв краси лише за попереднiм записом.

1.4. РоботУ торговелЬно-розважальних центрiв, дитячо-розважаJlьних ttен'рiв Bcix фtlрмвласностi, ttpiM магазинiв продовольчот групи. аптек. зоомагазиltiв. магазиtliв побутовот xiMil'
та торгiвлi квiтами. Максимальна кiлькiсть вiдвiдувачiв магазиrtiв llовиtlIIа Ile перевищувати
не бiльше одного покупця на 20 квадратних MeTpiB ltлощi у заклалах понад 200 квадраr них
MeTpiB;

1,5Приймання вiдвiдувачiв суб'ектами господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферiторгiвлi непродовольчою групою ToBapiB. Реаlliзацiя зазначеноi групи ToBapiB може
вiдбуватись лише iз здiйсненням адреснот доставки замовлень та замовJIень на ви}lос;

1.6 Приймання вiдвiдувачiв в iнших закладах розважаJIьнот дiяльностi;
1,7 ПрийМання вiдвiДувачiВ закладамИ культурИ i проведення культурних масоtsих захо/liв. Kpibt

роботи iсторико-культурних заповiдникiв, суб'ектiв господарювання, ПоВ'яЗаr,-,I звиробницТвом аудiоВiзуальних TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та вiлеозйомки, за умовиобмеження доступу до мiсця зйомки (знiмального майданчика) с,гороннiх осiб гавикористання персонаJIоМ (KpiM aKTopiB пiд час знiма-гtьного прочесу). заJ]учениМ довиробницТва аудiовiЗуальногО твору, засобiв iндивiдуального захисту. зокрема респiраторiв
або захисних масок, що закривають Hic та рот, у тому числi виготовJIених самостiйно;

1,8 Проведення Bcix масових (розважа-гlьних, спортивних соцiальних.рекламних та iнlrlих)
заходiв (KpiM проведення офiцiйних спортивнИх захо.,liв. включених lto (.диtttlt,tr
календарного плану фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв Украiни, та мат.чiв

,Ia.



КОМаНДНИХ iГРОВИХ ВИДiВ СПОрт)' професiйних спортивrlих клубiв бсз I-JIяддrl!д за \,\toBlI
дотримання учасниками таких заходiв вiдповiдних санiтарних i протиепiдемiчних захолiв та
здiйсненнЯ обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасникiв);

1.9 .Щiяльнiсть непродовольчих ринкiв/ павiльйонiв та ярмаркiв;
1.10 Роботу закладiв громадського харчування та мiсць для харчування В готелях з 1 l год до 6-т

год настуПноi доби, KpiM налання послуг з харчування в готеJIьному HoMepi за замовленIIя1{
клiентiв;

l .1 l Вiдвiдування закладiв освiти незалежно вiл форми власностi if здобувачами. kpiM З.ztобувачiв
закладiв дошкiльноi освiти, спецiа_гtьних закладiв освiти та учнiв 1-4 класiв закладiв загальнот
середньоi освiти;

1.12 Вiдвiдування стороннiми особами (KpiM законних представIrикiв, членiв ciM'T, ро.цичiв за
умови дотримання Bcix протиепiдемiчних заходiв, не частirIrе нiхt один ра] на тиI(ltень)
установ i закладiв соцiального захисту, в яких тиI!{часово або ltocTiйttt,l
проживаЮть/перебуваlоть громадяни похилого lзit<у,ветераlrи вiйtlи i прачi, oc..,]llt ,]

iнвалiднiстю, особи iз стiйкими iнтелектуальними або психiчними поруlUеннями. установ i

закладiв, що надають соцiа,rьнi послуги сiм'ям/особам. якi перебуваю,гь у скJlадних житт€вих
обставинах, KpiM устаноВ i заклалiв, якi надак)l,Ь соцiа.пьнi llocjl\,| },.l

екстрено (кризово).
1.13 обме)I<ити доступ вiдвiдувачi" до примiщень органiв соцiа.гtьного захисту населеtlня та

органiв пенсiйного фоrду, за винятком виключних випадкiв.
1.14 Посилити контроль за дотриманням карантинних та протиепiдемiчним Mip з боку

нацiональноТ полiцiТ.
1.15.1 кП кУправлiння житлово-комунirльного господарстI]а Kl'ocToMe.ltb> з,liйсttt<lвtt,гlл

дезiнфекuiю об'сктiв соцiальноi сфери, пiд'iъдiв житлових булинкiв та мiсць загальtl.г()
КОРИСТУВаННЯ, а СаМе ЗУПИНОК ГРОМаДСЬКОГО ТРаНСПОРТУ I'остомельськоТ ccjlrrr_1lI{oT
територiальноi громади.

1.15.2 УправлiнНю фiнансiв ГостомельськоТ селищноТ ради передбачити фiнансовий pecvpc в

розмiрi 500 тис. грн. В бюджетi ГостомельськоТ селиrцноТ тери.горiальноТ громади t|a 202l piK
для забезпечення вищевказаних захоlliв.

структур ll и м п iдрозлiла м Гос.гопr сл ьськот ce.il и lцllот рад и,
KepiBHllKaM lt i:tприСмств, устаноВ т.а оргаtliза ttili,

незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкуваIlня,
розмiщених на територiт Гостомельськоi територiальнот громали :

2,1 Забезпечити' на перiоД з 00:00 годиН 21 березнЯ 2021 рокУ до 00:00 годиН 09 квiтнЯ 202l loK1,.
з метоЮ обмеженНя скупченНя осiб в транспортi та на шляхах прямування на робо,Iу (з ро(iоrи).
установлеНня, iз збереженняМ заробiтноТ плати, для праuiвникiв рея(иму дистанцiйноТ (rrаломrtоТ)
роботи, KpiM праuiвникiв, для яких неможливо встановити режим дистаllцiйгlоТ (ttадомllоТ) робоl.и
у зв'язку з характером виконуваних завдань;
2.2,В межах повноважень забезпечити виконання пункту l цього протокоJIу.

lliл;riлу oxopotlli злорrlll' я

3. У разi ускладнення епiдемiчноi ситуацiт, tliдго,гувати ltроltозицii шlолtl заIIроtsаllжсlllIя
додаткових обмежувшIьнх протиепiдемiчних заходiв, спрямованих на запобiгання Виникrr;ll}lю
та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв гострот респiраторнот хвороби covlD- 19.

спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2

l



4, ВiДПОВiДаЛЬНi: КеРiВНИкИ структурних пiлрозltiлiв [-остомельськоl, селиl,.tноi
напрямках.

5. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на
гуманiтарних питань Гостомельськоi селищноi ради HoBiKoBy Н. В.
пiдроздiлiв Гостомельськоi селищнот ради по напрямках.

TepMiH: з2|.0З.202l до 09.04.2021

Пiдписа_пи:

начальника Управлiння з
та керiвники структурних

Заступник голови Постiйноi KoMiciT

Вiдповiдальний секретар

Борис KAI1JIOt-IOB

Маргарита ЧИКМАРЬОВА


