
ПРОТОКОЛ №15 
позачергового засідання комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Калинівської селищної ради

смт Калинівка 22 грудня 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 протиепідемічний стан на території Калинівської селищної 
територіальної громади, пов’язаний із гострою респіраторною хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АИ8-СоУ-2.

2. Про готовність стаціонарних та мобільних пунктів обігріву на території 
Калинівської селищної територіальної громади для використання під час 
погіршення погодних умов у зимовий період 2021/2022 року.

3. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Про протиепідемічний стан на території Калинівської 
селищної територіальної громади, пов’язаний із гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

ДОПОВІДАЧ:
Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів;
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Степаненко А.Т. повідомив, що відповідно до рішення Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 грудня 
2021 року № 49 на території Київської області з 00 год. 00 хвилин 23 грудня 
2021 року скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19.

Степаненко А.Т. зачитав протокол позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 22 грудня 2021 року № 30 та ознайомив присутніх з вимогами 
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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі 
змінами).

ВИРІШИЛИ:
1.1. Взяти до відома, що:
- режим надзвичайної ситуації для єдиної державної системи цивільного 

захисту на всій території України, установлений розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної 
державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» зі 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 
2021 року № 1336 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 р. № 1236» продовжено до 31 березня 2022 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 15 грудня 2021 року № 1336 «Про внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 і постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», установлено з 19 грудня 
2020 року до 31 березня 2022 року 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 COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», від 20 травня 2020 року № 392 «Про 
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2», від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2»;
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- відповідно до абзацу третього пункту З4 постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), протоколом 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 грудня 2021р. № 49:

у Київській області з 00 год. 00 хв. 23 грудня 2021 року скасовано 
«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2;

на території Київської області застосовуються обмежувальні 
протиепідемічні заходи, передбачені пунктом 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).

Калинівській селищній раді, 
підприємствам, установам, 
організаціям незалежно від форми 
власності, розташованих на 
території Калинівської селищної 
територіальної громади

1.2. Забезпечити в межах повноважень дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 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 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) на території 
Калинівської селищної територіальної громади.

Термін: з 23.12.2021 року, у 
подальшому на період дії 
карантинних обмежень.

Калинівській селищній раді, 
підприємствам

1.3. Забезпечити в межах повноважень щоденну оцінку епідемічної 
ситуації на території Калинівської селищної територіальної громади, та за 
необхідності вживати додаткових заходів, спрямованих на стримування
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швидкого поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ<8-СоУ-2.

Термін: постійно, на час дії 
карантину.

Калинівській селищній раді, 
підприємствам, установам,
організаціям незалежно від форми 
власності, розташованих на 
території Калинівської селищної 
територіальної громади

1.4. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання вимог 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 СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АИ.8-СоУ-2» (зі змінами).

Термін: з 23.12.2021 року та 
постійно, на час дії карантину.

2. СЛУХАЛИ: про готовність стаціонарних та мобільних пунктів обігріву в 
Київській області для використання під час погіршення погодних умов у 
зимовий період 2021/2022 року.

ДОПОВІДАЛИ:
Степаненко Анатолій Тихонович - заступник Калинівського селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів;
Чайківський Ігор Олегович - заступник Калинівського селищного голови з 

гуманітарних питань
Київська Наталія Володимирівна — начальник управління соціального 

захисту населення Калинівської селищної ради.
Доповідачі проінформували присутніх про готовність стаціонарних та 

мобільних пунктів обігріву на території Калинівської селищної територіальної 
громади для використання під час погіршення погодних умов у зимовий період.

2.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Управлінню соціального захисту 
населення Калинівської селищної 
ради



5

2.2. Надати до секретаріату комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Калинівської селищної ради списки пунктів 
обігріву, роздачі гарячої їжі, теплого одягу, взуття, тощо із зазначенням їх місця 
знаходження, переліку відповідальних осіб та їх контактний номер мобільного 
телефону.

Термін: до 24.12.2021 року.

КНП «ЦПМСД Калинівської 
селищної ради»,

2.3. У зв’язку з погіршенням погодних умов та з метою організації заходів 
щодо надання допомоги населенню в період значного зниження температури 
привести в готовність медичні до надання необхідної допомоги.

Термін: до 24.12.2021 року.

Калинівській селищній раді,
КНП «ЦПМСД Калинівської 
селищної ради»,
управлінню соціального захисту 
населення Калинівської селищної 
ради

2.4. Забезпечити сталу роботу стаціонарних пунктів обігріву для їх 
використання під час погіршення погодних умов у зимовий період 
2021/2022 року з урахуванням харчування.

Термін: невідкладно, під час
погіршення погодних умов

49-ій державній пожежно- 
рятувальній частині смт 
Калинівка 7-го державного 
пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС 
України у Київській області

2.5. Підготувати для використання за призначенням пересувні пункти 
обігріву.

Термін: до 24.12.2021 року
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Управлінню соціального захисту 
населення Калинівської селищної 
ради

2.6. Надати до секретаріату комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Калинівської селищної ради дані по роботі 
стаціонарних пунктів обігріву.

Термін: щовівторка починаючи з
28.12.2021 року

2.7. Активізувати роботу щодо виявлення та надання допомоги 
незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження та загибелі 
в період низьких температур.

Термін: невідкладно.

Калинівській селищній раді

2.8. Організувати інформування населення через засоби масової інформації 
та соціальні служби про місця розміщення пунктів обігріву та послуги, що в 
них надаються.

Термін: постійно в зимовий період 
2021/2022 року.

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

Заступник голови комісії Анатолій СТЕПАНЕНКО

Секретар комісії Алла ЗАЄЦЬ


