Комісія ТЕБ і НС прийняла рішення стосовно нових обмежень, що випливають
згідно дії чинного законодавства і рішень комісії Київської облради
В обмеженнях зроблено наголос на рекомендаціях та певних заборонах. А
саме: мешканцям селища обмежитися пересування та перебуванням в
громадських місцях у період вихідних і святкових днів. Залишати свої домівки
тільки в разі нагальної потреби (похід до аптеки та за продуктами харчування).
Всім закладам та установам, яким дозволено працювати в період карантину суворо
дотримуватись встановлених обмежень та виконувати всі санітарні вимоги.
Священослужителям проводити роз’яснювальну роботу з парафіянами щодо
дотримання санітарно-епідеміологічних правил карантину. Заборонити проведення
богослужіння в храмах на території селища Гостомель з відвідувачами в дні Вербної
неділі, Воскресіння Хрестового та інших релігійних свят, та транслювати
богослужіння он-лайн або за допомогою гучномовців
Текст пртоколу комісії ТЕБ і НС від 11 квітня 2020 р.
Присутні :
Абрамчук Д.В. - голова комісії - заступник селищного голови;
Андросова В.А. - секретар комісії – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів;
Кравченко В.В. – член комісії - директор КП «Гостомельінвестбуд»,;
Чечко С.В. – керуючий справами;
Гусєва Ю.М. – головний спеціаліст юридичного відділу;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1. Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території селища
Гостомель, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо пересування та
перебування громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів.
ДОПОВІДАЧ: Абрамчук Д.В. - заступника селищного голови.
1. Головою комісії було надано інформацію про те, що з 18.03.2020 по 09.04.2020 р.
в Київській області зареєстровано 133 підтверджених випадки захворювання на
коронавірусну хворобу COVID-19, у тому числі 10 серед дітей. Епідемічна ситуація з
кожним днем ускладнюється, щоденно зростає кількість підтверджених випадків
захворювання COVID-19. Пік захворюваності на коронавірусну хворобу в Київській
області очікується з 11.04.2020 по 20.04.2020 рр. Враховуючи тяжку епідемічну ситуацію
в Україні та стрімке розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 по всій Київській області та Ірпінському регіону,
з метою недопущення подальшого її поширення та уникнення епідемічних ускладнень
серед населення, відповідно до ст.32 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ (зі змінами і
доповненнями), необхідно в селищі Гостомель запровадити додаткові обмежувальні
протиепідемічні заходи на період карантину. Враховуючи протокол позачергового
засідання Київської обласної комісії з питань ТЕБ та НС №11 від 10.04.2020 року,
протоколи комісії позачергових засідань місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ірпінської
міської ради №12 від 09.04.2020 року
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію доповідача взяти до відома.
2. Рекомендувати мешканцям селища обмежити пересування та перебування в
громадських місцях у період вихідних і святкових днів. Залишати свої домівки тільки в
разі нагальної потреби (похід до аптеки та за продуктами харчування).
3. Всім закладам та установам, яким дозволено працювати в період карантину
суворо дотримуватись встановлених обмежень та виконувати всі санітарні вимоги.

4. Священослужителям проводити роз’яснювальну роботу з парафіянами щодо
дотримання санітарно-епідеміологічних правил карантину.
5. Заборонити проведення богослужіння в храмах на території селища Гостомель з
відвідувачами в дні Вербної неділі, Воскресіння Хрестового та інших релігійних свят, та
транслювати богослужіння он-лайн або за допомогою гучномовців.
6. Заборонити проводити обряд освячування пасок та святкових кошиків у
приміщеннях храмів та на прилеглій території.
7. Представникам релігійних конфесій забезпечити публічний порядок.
8. Обмежити доступ громадян до місць поховань (кладовищ) на території селища
Гостомель, із дотриманням правил карантину, а саме: переміщення не більше 2 осіб та у
захисних масках.
9. Ірпінському відділу поліції ГУ НП у Київській області посилити контроль за
виконанням та дотриманням обмежувальних заходів громадянами та установами, яким
дозволено працювати в період карантину (торговими точками) на території селища
Гостомель, так як мешканці селища скаржаться на постійні порушення санітарноепідемічних норм, які необхідно чітко виконувати, для недопущення розповсюдження
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
10.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №409 від 17.06.2015
року «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», рішення постійної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого
комітету Гостомельської селищної ради, прийняті в межах її повноважень, є
обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями,
розташованими на території селища Гостомель.
11. Спеціалісту з інформаційного забезпечення Гостомельської селищної ради
здійснити висвітлення протоколу засідання даної комісії, на офіційному сайті селищної
ради та на інших доступних ресурсах.
Голова комісії

Д.В. Абрамчук

Секретар комісії

В.А. Андросова

