
ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДАТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ № 1

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій при Підволочиській селищній раді

смт. Підволочиськ «23» березня 2021 року

Голова комісії -  В.Г.Дацко 

Секретар комісії -  А.Б.Ільчишин

Присутні -  члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Підволочиської селищної ради (Додаток 1).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан епідемічної ситуації на території Підволочиської селищної ради під 
час карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження протиепідемічних заходівз метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», протокол №6 
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласнійдержавній 
адміністрації від 11 березня 2021 року м.Тернопіль)

(доповідач: Дацко Віталій -  селищний голова, голова комісії).

ВИСТУПИЛИ:

Дацко Віталій, селищний голова , проінформував про стан епідемічної ситуації 
на території населених пунктів Підволочиської селищної ради.

Вовчко Мирослав, головний лікар КНП «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Підволочиської селищної ради -  проаналізував стан 
епідемічної ситуації в громаді , показники захворюваності, повідомив про 
щоденне збільшення хворих та початок проведення вакцинації медичних 
працівників .



Маховський Петро, директор (головний лікар)КНП «Підволочиська 
центральна лікарня» -  повідомив про кількість хворих, які перебувають у 
лікарні, завантаженість ліжок, стан забезпечення киснем.

Слободюк Петро, начальник Підволочиського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області -  
проінформував про кількість планових та позапланових обстежень об’єктів 
торгівлі, громадського харчування , побутового обслуговування населення, 
закладів освіти, культури у 2021 році, запропонував внести зміни в склад 
робочої групи по перевірці організації протиепідемічних заходів .

Сакевич Галина -  начальник відділу освіти,інформувала про те, що 
зростає кількість захворювань серед педагогічних працівників та здобувачів
освіти .

Тесля Євген, заступник начальника відділення поліції № 5 (смт
Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській 
о б л а с т і ,наголосив на тому, що необхідно обмежити масові розважальні
заходи.

Володимир Витрикуш, заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради, запропонував щотижнево інформувати населення 
про стан захворюваностів громаді.

ВИРІШИЛИ:

1.Забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 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 
корона вірусом 8АЯ8-СоУ-2 ” (із змінами) та в межах повноважень забезпечити 
посилений контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів
„помаранчевого” рівня .

2.3. Із 25 березня 2021року додатково до обмежувальних
протиепідемічних заходів запровадити на території Підволочиської селищної 
ради окремі обмежувальні протиепідемічні заходи, а саме :

2.1.заборонити проведення всіх масових (розважальних, спортивних, 
соціальних, рекламних та інших) заходів, крім тих, які забезпечують 
діяльність органів в л а д и ;приймання відвідувачів в закладах розважальної 
діяльності, у спортивних залах, фітнес-центрах, дитячих кімнатах,

2.2.обмежити діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, 
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), з організацією 
дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, 
публічних подій тощо,в яких не забезпечено можливість обмежити кількість



присутніх у залі до 20 осіб з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення 
та обмежити режим роботи до 22 години ;

2.3.перукарням та салонам краси проводитиприйом відвідувачів 
(клієнтів) виключно за попереднім записом з дотриманням часового інтервалу 
для прибирання робочого місця майстра із застосуванням дезінфікуючих 
засобівпід час карантину в зв’язку з СОУГО-19;

2.4. дозволити одночасне перебування відвідувачів у закладі торгівлі 
з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали 
обслуговування;

2.5. відділу освіти селищної ради з 29 березня 2021 року по 07 квітня 
2021 року:

- перевести заклади загальної середньої освіти ( 1-11 класи ) ,  позашкільні 
заклади на дистанційну форму навчання;

- призупинити освітній процес в дошкільних навчальних закладах 
громади , крім закладу в смт.Підволочиськ;

2.6.обмежити доступ до адміністративних будинків, споруд і службових 
приміщень, де розташовані Підволочиська селищна рада, її структурні 
підрозділи, усіх осіб, крім працівників Підволочиської селищної ради, її 
структурних підрозділів, співробітників правоохоронних органів та аварійних 
служб;

2.7.відділу культури, туризму, та з питань діяльності засобів масової 
інформації селищної ради з 29 березня 2021 року по 07 квітня 2021 року 
перевести школи естетичного вихованняна дистанційну форму навчання.

3.Відділенню поліції № 5 ( смт Підволочиськ) Тернопільського РУП 
ГУНП в Тернопільській області, Підволочиському управлінню Головного 
управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області -  посилити 
контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які здійснюють 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо) 
встановлених санітарно-епідемічних вимог в умовах адаптивного карантину.

4. Внести зміни до складу робочої групидля здійснення комісійних 
перевірок, закладів '“роздрібної торгівлі, закладів громадського харчування, 
ринків, салонів краси і перукарень,побутового обслуговування населення 
селища Підволочиськ на предмет відповідності вимогам встановлених 
Головним державним лікарем України на період карантинуз метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Робочій регулярно проводити комісійні обстеженняз метою 
інформування та контролю за організацією протиепідемічних заходів на 
період карантину.

5. Керівникам закладів охорони здоров’я - щопонеділка інформувати 
населення про стан захворюваності в громаді;

проводити раннє обстеження пацієнтів з ознаками гострої респіраторної 
інфекції методом ПЛР-діагностики та досліджень експрес-тестами на антиген 
8АЯ8-СоУ-2 медичними працівниками первинної ланки та скеровувати їх у 
стаціонари уже із проведеними обстеженнями;

активізувати проведення вакцинальної кампанії;



організувати роботу постійних та тимчасових пунктів щеплень для 
вакцинації від СОУЮ -19.

і



СПИСОК ПРИСУТНІХ НА ЗАСІДАНІ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій 

ГІідволочиської селищної ради

ДАЦКО - селищний голова, голова комісії ;
Віталій Г еннадійович

- перший заступник селищного голови, заступник 
голови комісії;

- заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавих органів ради заступник голови комісії;

Члени комісії

Додаток 1

23.03.2021року

МЕЛЬНИЧУК 
Степан Андрійович

ОСАДЧУК 
Іван Богданович

ВИТРИКУШ 
Володимир Іванович

ВОВЧКО
Мирослав Євгенович 

ГАЦ
Богдан Миколайович

ЗБРИК
Олег Тадейович

-заступник селищного голови з питань діяльності 
виконавих органів ради;

-головний лікар КНП «Центр первинної медико- 
санітарно'і допомоги» Підволочиської селищної ради;

-інспектор відділу житлово-комунального 
господарства, благоустрою, охорони навколишнього 
природнього серидовища;

- начальник Підволочиського управління житлово- 
комунального господарства;

ЛОПУШАНСЬКА
Наталія
Володимирівна

-завідувач сектору містобудування, архітектури та 
розвитку інфраструктури;

САКЕВИЧ
Г алина Ростиславівна

-начальник відділу освіти селищної ради;

ісд_лл - заступник начальника відділення поліції №5
Євген Євгенович (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в



ТОМІШАК 
Віктор Євгенович

СЛОБОДЯНЮК 
Петро Васильович

МАХОВСЬКИЙ 
Петро Іванович

Тернопільській області;

-начальник фінансового управління селищно ради .

Запрошені:

- начальник Підволочиського управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області;

- директор (головний лікар) КНП «Підволочиська 
центральна лікарня».

Секретар комісії Андрій ІЛЬЧИШИН



Додаток 2

СКЛАД

робочої групи для здійснення комісійних перевірок, закладів роздрібної торгівлі, 
закладів громадського харчування, ринків, салонів краси і перукарень,закладів 
побутового обслуговування населення селища Підволочиськ на предмет 
відповідності вимогам встановлених Головним державним лікарем України на 
період карантинуз метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

№
п/
п

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові

посада №
телефон

ну

примітка

1 Мельничук
Степан
Андрійович

Перший заступник селищного голови

2 Ільчишин
Андрій
Богданович

Завідувач сектору з питань НС та ЦЗН

#

3 Тесля
Євген
Євгенович

заступник начальника відділення поліції 
№5 (смт Підволочиськ) Тернопільського 
РУП ГУНП в Тернопільській області

за згодою

4 Томчишин
Софія
Євгенівна

Фельдшер санітарний відділу 
державного нагляду за дотриманям 
санітарного законодавства 
Підволочиського управління Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області

за згодою

Ільчишин Андрій т.0733287472


