
ПРОТОКОЛ №10
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Калинівської селищної ради

смт Калинівка 23 вересня 2021 року

Головував: Олексенко Юлія Олексіївна - Калинівський селищний голова

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Калинівської 
селищної територіальної громади, пов’язаної із гострою респіраторною 
хворобою СОУП)-19, спричиненою коронавірусом 8АИ8-СоУ-2 та заходи 
щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби на території 
області.

2. Про внесення зміни до підпункту 2.2 пункту 2 протоколу № 9 
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Калинівської селищної рада від 22 вересня 
2021 року.

СЛУХАЛИ: 1. Про розвиток епідемічної ситуації на території 
Калинівської селищної територіальної громади, пов’язаної із гострою 
респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою коронавірусом 8АИ8- 
СоУ-2 та заходи щодо недопущення поширення гострої респіраторної 
хвороби на території області.

ДОПОВІДАЧІ:

Олексенко Юлія Олексіївна - Калинівський селищний голова;

Кудренко Сергій Миколайович - директор комунального некомерційного 
підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Калинівської 
селищної ради»
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Олексенко Ю.О. зачитала протокол позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 23 вересня 2021 року № 21

ВИРІШИЛИ:

1.1. Взяти до відома, що:
-відповідно до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2020 р. № 338 “Про переведення єдиної державної системи 
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” — із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981, на 
території України режим надзвичайної ситуації продовжено до 31 грудня 2021 
року.

-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 СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 вересня 2021 р. № 981, установлено з 19 грудня 2020 р. до 31 грудня 
2021 р. на території України карантин, продовживши дію карантину, 
встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2», від 20 травня 
2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Калинівській селищній раді

1.2. Відповідно компетенції вжити заходи щодо виконання та контролю за 
дотриманням на відповідних територіях 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 8АЯ8-СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981.

Термін: на час дії карантину

1.3. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09



з 
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981.

Термін: постійно, на час дії 
карантину

СЛУХАЛИ: 2. Щодо внесення змін до підпункту 2.2 пункту 2 
протоколу № 9 позачергового засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калинівської селищної рада 
від 22 вересня 2021 року.

ДОПОВІДАЧІ:
Олексенко Юлія Олексіївна - Калинівський селищний голова;

ВИРІШИЛИ:
2.1. Внести зміну до підпункту 2.2 пункту 2 протоколу № 9 позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Калинівської селищної рада від 22 вересня 2021 року, виклавши його у 
такій редакції:

«
В.о.начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Калинівської 
селищної ради,
керівникам закладів освіти 
Калинівської селищної ради

2.2. Забезпечити безумовне виконання підпункту 15і пункту 3 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 8АЯ8-СоУ-2» із змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 р. № 981, щодо 
заборони відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 
дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1—4 класів закладів 
загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 
відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони 
здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної 
вакцини від СОУЮ-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я 
до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — 
документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, 
внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію 
від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією 
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дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Термін: постійно на час дії
карантину»

2.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2015 р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 
для виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Голова комісії

Секретар комісії

Юлія ОЛЕКСЕНКО

Алла ЗАЄЦЬ


