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Жу Юлія ОЛЕКСЕНКОХ'7и У ґ| її

ПРОТОКОЛ №2 
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Калинівської селищної ради

смт Калинівка 23 березня 2021 року

Головував: Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського 
селищного голови з питань діяльності виконавчих органів

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. «Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 на території Калинівської 
громади»

СЛУХАЛИ: 1. «Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2 на 
території Калинівської громади»

ДОПОВІДАЧІ:

Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів

Червенко Євгеній Миколайович - перший заступник Калинівського 
селищного голови

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами внесеними, у тому числі постановою



2
Кабінету Міністрів України від 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236»), протоколу 
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 березня 2021 року № 5

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що протоколом позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
22.03.2021 № 12 та протоколом позачергового засідання Київської обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 
березня 2021 року № 5 у Київській області:

встановлено з 00 год 00 хвилин 24 березня 2021 року «червоний» рівень 
епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2;

застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
«червоного рівня» епідемічної небезпеки.

2. Калинівській селищній раді, підприємствам, установам, організаціям 
незалежно від форми власності, розташованих на території Калинівської 
громади:

Забезпечити в межах повноважень виконання постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами).

2. Калинівській селищній раді:
2.1. Забезпечити в межах повноважень контроль за виконанням 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня 
епідемічної небезпеки, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами).

2.2. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

3. Керівникам суб’єктів господарювання, які надають послуги із 
перевезення пасажирів територією Калинівської громади забезпечити:

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом у кількості не більшій, ніж 50 відсотків місць для 



з
сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і 
визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб;

дезінфекцію транспортних засобів та забезпечити водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками;

контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час 
перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.

4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» 
прийняті рішення комісії є обов'язковими для виконання підприємствами, 
установами та організаціями, розташованими на території відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці.

5. Встановити, що заборони, визначені пунктом 1 протоколу позачергового 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Калинівської селищної ради від 19 березня 2021 року № 1 не 
застосовуються з 00 год 00 хвилин 24 березня 2021 року.

Заступник голови комісії натолій СТЕПАНЕНКО

Секретар комісії Алла ЗАЄЦЬ


