
 

 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Ужгородського району  Закарпатської області 

Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій 

___________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

позапланового засідання Комісії 

 

12.04.2021 р.                                                                                   с. Тур’ї  Ремети 

 

Головуюча: Девіцька Надія Павлівна  –  сільський голова, голова Комісії; 

 

Присутні члени Комісії: 

 Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник сільського 

голови; 

          Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань 

діяльності, виконавчих органів ради, заступник голови Комісії; 

 Біган Михайло Михайлович – керуючий справами (секретар) виконавчого 

апарату сільської ради 

          Коряк Марія Федорівна  –  головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради; 

          Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички, Лумшори, 

Липовець, Лікіцари; 

          Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 
 

Порядок денний: 

 

         1. Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи у населених 

пунктах сільської ради. 

(Крупчинська О. Я.). 
 

2. Про протипожежний захист території сільської ради. 

(Мадяр Ю.М.) 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Крупчинську О. Я. про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи. 



Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до Закону 

України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, з урахуванням 

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), протоколу комісії з ТЕБ та НС Ужгородської райдержадміністрації від 

12.04.2021 № 5, комісія 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити наступні додаткові обмежувальні заходи на території Тур’є 

–Реметівської сільської ради: 

1.1. Масові заходи проводити виключно за участю не більше однієї особи 

на 10 кв. метрів площі будівлі або території. 

          1.2. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті проводити виключно у вдягнутих засобах індивідуального захисту, 

зокрема респіраторах або захисних масках, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно. 

          1.3. Діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують 

відвідувачів, здійснювати виключно при одночасному перебуванні відвідувачів у 

закладі з розрахунку не більше однієї особи на 15 квадратних метрів площі зали 

обслуговування (до 500 кв.м.), 30 квадратних метрів площі зали обслуговування 

(більше 500 кв.м.). Суб’єктам господарювання, які здійснюють відповідну 

торгівлю (із урахуванням введених обмежень вимогами Постановою КМУ 

№1236) під час роботи забезпечити обов’язкове проведення температурного 

скринінгу усім працівникам, наявність інформаційних матеріалів щодо 

профілактики коронавірусної хвороби COVID-19, місць для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками. Обмеження контакту між працівниками та 

відвідувачами повинно здійснюватися шляхом організації обслуговування з 

дотриманням принципу соціального дистанціювання (1,5 метри). Допуск 

відвідувачів та перебування у закладі дозволяється лише у респіраторі або 

захисній масці (у тому числі виготовленій самостійно), так, щоб були покриті ніс 

та рот. 

 1.4. Керівникам закладів загальної середньої освіти під час роботи 

забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 



Головного Державного санітарного лікаря України 22.08.2020 №50. Звернути 

особливу увагу на необхідність дотримання  вимог щодо діяльності спортивних 

залів (обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. 

метрів загальної площі приміщення).  

 1.5. Заборонити розміщення відвідувачів у закладах громадського 

харчування із наповненістю залів більше ніж на 60 відсотків. 

 1.6. Суб’єктів господарювання, підприємства, установи та організації 

району, незалежно від форм власності зобов’язати на вході до закладів, 

приміщень та будівель, у т.ч. місць проведення заходів, де встановлено 

обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розмістити 

інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості 

відвідувачів. 

         1.7. Комунальному некомерційному підприємству "Перечинський районний 

центр превинної медико-санітарної допомоги" спільно з керівництвом Тур’є-

Реметівського психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради, з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 вжити заходів 

щодо проведення всім підопічним та персоналу вищезазначеного закладу 

антигентестування. 

 

1.8. Старостам сіл Тур’є – Реметівської сільської ради проводити 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання 

карантинних заходів, у тому числі дотримання суб’єктами господарювання усіх 

карантинних обмежень.  

1.9. Комунальній установі «Центр  надання  соціальних послуг» Тур’є – 

Реметівської сільської ради (Янцо І. Т.) продовжити роботу щодо виявлення та 

обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та 

організувати належний соціальний супровід. 

 2. СЛУХАЛИ: 

        Мадяра Ю. М. – провідного спеціаліста відділу правової і кадрової роботи 

апарату сільської ради про протипожежний захист території сільської ради. 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до 

Кодексу цивільного захисту України, беручи до уваги протокол засідання 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 30.03.2021 №8, з метою реагування, запобігання виникненню 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4#w1_2


надзвичайних ситуацій,   пов’язаних   із   пожежою,   створення   нормальних  та  

безпечних  умов життєдіяльності населення, охорони навколишнього природного 

середовища, комісія  

ВИРІШИЛА: 

         1. Інформацію про протипожежний захист території сільської ради взяти до 

відома. 

 2.  Першому заступнику сільського голови забезпечити розроблення та 

затвердження заходів з протипожежного захисту лісових масивів, лісопаркових і 

рекреаційних зон, заповідних територій, сільгоспугідь з урахуванням рішень 

засідання комісії з ТЕБ та НС Ужгородської райдержадміністрації від 12.04.2021 

(протокол № 5). 

 

 

 

Сільський голова, голова Комісії                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Протокол вела                                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 


