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питань техногенно- екологiчноТ безпеки та налзвичайtltrх ситуацiй

ГОЛОВУВАВ: Селиrцний

голова [О.I.Прилипко

ПРИСУТНI:

заступник голови KoMicii Каплонов Б.С. (заступник селишtного го-повtt ).
вiдповiдальний секретар KoMiciT LIикмарьова М. о. (начальttик tзiл7liл1, Kt-llvlvtla.,tbtttlt'
власностi Управлiння житлово-комунального господарства. iнфраструктури та безпеltи
оТГ, на час тимчасовоi непрацездатностi Юзикова I.Д.) члени I IостiйrtоТ KoMiciT: (]TacKcBtt.l
С. В. (начальник вiддiлу охорони здоров'я), [-уменюк !.М. (в.о начальника вiлltiлу tlu,;iTlt).
Биченков д.в. (нача_пьник КП кУправлiння жи,гJlово-комунальноI,tl господарс га
<Гостомель>), Паламарчук О.В. (начальник КlI<<Б.llаl,озе.;lеttбул>>). Савччк I'.('. ( tta.liult,Ilt|K
Iрrriнського мiського вiддiлУ l-Y l]epжllpollcIIo;ltI.lBc,rl,rIcбll i Киi'вськiй об:Iitс lt). о.().
Ляхевич ( нача-пьник 5З- /IпрП сел. t-осr,омель 2-l(IIрз I-Y /tсll('УкраТtrи
),Кlti'всl,кiй
областi).

ВIЩСУТНI: Юзиков I.д. (секретар_ начальник вiддiлу техногеннот безпеки

.га

надзви.Iайних ситуаrtiй), Малоголовий О,В. ( керiвllиtt вiддiлеlлня полiцiI Nл2 }iy.lnllgbK()l.()
РУП ГУНП у КиТвськiй областi).

слухАЛИ: <Про встановлення ((червоного)) рiвня епiдемiчllоТ небезпеки поширеllllя
COVID-l9, СПРИЧИНеНОi KoPoHoBipycoM SARS-CoV-2>> у Гостомельськiй селишlнiii

територiальнiй

громадi>>

flОПОВI{АЧI:
С,гаскевич Сергiй Вiкторович- начаJlьtlик Bi,,uti",rY ()x()p()HИ,t/lopol]'rl
селиlцноi ради,

Г'сlсt.сlмс.;tьськ()i.

На вl,rконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 09.|2.2о2О N9 1236 KI'Ipo
встановлення карантину та запровадження обмех(увальних гlротиепiдемiчних Зах\.'ti'в '}
метою запобiгання поширенню на територii Украiни гостроi респiраторноТ хвороби
CovID-19 , спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами вI{есеними, у-гому .lис,lti
постановоrо Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл22 березня 2021 р. N,r2з0 <[Iptl вtlесеttня lMitt

до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 р. J\Ъ1236))

ВИРIШИЛИ:

l.

Взяти до вiдома, що протоколом позачергового засiдання
/(ержавноТ KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзВичайних ситуаuiй вiд 22.О3.2021 Nsl2 r
киiъськiй областi:
встановлено з 00:00 годин 24 березня 202l
року (червоний> piBeHb епihемiчноl'

небезпекИ поширенНя гостроТ респiраторноТ хвороби
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> ;

covlD-l9,

спричиненоi'

застосовуються обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи, перелбаченi
для (червоного
епiдемiчноТ
небезпеки.
рiвня>
2, ЗабезПечитИ в межаХ повноважень виконання повнОваженЬ постанови Кабiне.гу
MiHicTpiB УкраТни вiд 09,12.2020 Ng |2Зб кПро встановленFIя карантину -l.a
запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з метою
запобiгаllllя
поширеннЮ на теритОрiТ УкраТНи гостроТ
хвороби
COvlD-t9
респiраторноТ
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами).

TepMirl: постiйно
Струкryрним пiдроздiлам
Гостомельськоi селищноТ ради,
керiвникам пiдприсмств,
установ та органiзацiй,
незалежно вiл форм власностi та
пiдItорядкування, розмiuцени х
на територiТ ГостомельськоТ
територiальноi громади

3.

Забезпечити контроль за виконанням обмежувальних проr.иепiдемiчних
захолiв.
передбачениХ длЯ (червоного) рiвнЯ епiдемiчноI llебезпеки.
передбачеltсlt.о
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украl'ни вiд 09.12.2020 Ng l2]6 кIIро
вс,tаtJ()t]JIеlllIя
карантинУ та запровадженнЯ обмежува.llьних lIро.гиеtli/lемiчних
захо/litl .t Mc,l ()l()
запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ
респiра,горноТ хвороби
CovID-19 , спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-C.V-2> (зi змiнами).

TepMiH: на час запровадження ll()силених
протиепiлемiчllих заходiв

струкryрним пiдроздiлам Гостомельськот
селищноi ради, керiвникам пiдприсмств,

установ та органiзацiй, незалежно вiл форм
власrrостi та пiдпорядкуваIlня, розмiщеllltх
lla територiт ['остомельськот територiал blloT
громали

4.

Забезпечити:

здiйснення регулярних та нереrулярних ltеревезеIlь пасажирitз

aB.t

с'lмсlбi:lьllим

транспортом, зокрема перевезень пасажирiв на автобусних
маршрутах, , в кiльксlстi
бiЛЬШiй, НiЖ 50 вiДсоткiв мiсць для сидiння, що перелбачена
r.ехнiчнtlк.l
характеристикою траспортного засобу i визначена в
докумеrIтах
Ila
ресстрацiйних
такий транспортний засiб;

l

дезiнфекцiю транспортних засобiв та забезпечення водiтв засобами iндивiдуального
захисту, зокрема респiраторами або захисними масками;
контролЬ за викориСтанняМ засобiв iндивiдуального захисту, зокрема
респiраторiв
або захисних масок, що закривають Hic та рот, пасажирами lliд час переветен}lя. \
тому числi виготовлених самостiйно.

TepMiH: на

час

запровадження

посилених протиепiдеlriчнихзаходiв
Керiвникам пiдпри€мств,
устаIIов та оргаttiзацiй,
незалежно вiл форм власrlостi
та пlцпорядкування,
розмilttеttих на,гериr.орiТ
ГостомельськоТ територiа.ll
громадII

ь н оТ

5. Провести широке iнформування та

роз'яснюваJIьну роботу серед населення lцо/tо
епiдемiчноi
небезпеки
поширення гострот респiраторноi хвороби covlD-l9.
рiвня
спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>.

TepMiH:

на

час

]апровад}rсе1lllя

посилених протиепiдемiчних заходiв
Вiлл.llу охорони з/lоров'я
Гостомел Ьсь коТ сел и lllHoT pa/lll, BLuti"r1,
соцiальllого захисту tlаселеllня,
керiвникам пiдприсмств, ус.ганов 1.а
оргаtliзацiй, незалежllо вiд форм
власностi та пiдпорядкування,
розмiщених на територiТ
Гостомельсь коТ територiа.п ь ноТ
громади

6. У разi ускладнення епiдемiчноi ситуацii' пiдготувати пропозичiт

щодо
запровадження додаткових обмежувальнх протиепiдемiчних захолiв. спрямованих
на запобiгання виникненню та поширенню, лок€uliзацiю ,га .lriквiдаttiкl cttа,taxiB
гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 19, спри.tиненоi корогlавiрусом SдRS-СоV-2.
'Герпr ill :

lleBiдK.llaлlltl

l]iдл",lу охор0 ll l{ з/ltl ров'я
ГостомельськоТ селll щноi радIl, Вiддiлу
соцiального захисту tlаселеIlня,
керiвникам пiдприсмств, устанOв та
органiзацiй, llезалежtrо вiд форм
власltостi та пiлltорядкуваlIня,
розмiшдеtlих lla територiТ

Гостомельськоi територiальноi
громади
'ъ

1. Контроль за виконанням

протокольних доручень покластИ

на

керiвникiВ

структурЕих пiлрозлiлiв Гостомельськоi селищноТ ради по напрямках.

Пiдписа.гlи:

Заступник голови ПостiйrrоТ KoMiciT

Борис КАПJIОНОВ

Вiдповiда_пьний секретар

Маргарита ЧИКМАРЬОВА

