
 

 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Ужгородського району  Закарпатської області 

Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій 

___________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

Позапланового засідання Комісії 

 

06.03.2021 р.                                                                             с. Тур’ї Ремети 

 

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

 

Присутні члени Комісії: 

          Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань 

діяльності, виконавчих 

 органів ради, заступник голови Комісії; 

 

         Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник сільського 

голови;  

 

          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 / Порошково, Мокра, Маюрки; 

 

          Шикула Юрій Михайлович – староста у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч. 

 

Порядок денний: 

1. Про запровадження червоної зони на території Тур’є – Реметівської 

сільської ради з 00 годин 00 хвилин 8  березня  

(Крупчинська О.Я.,Король В.І.,Малишко Ю.Ю., Пловайко В.Й) 

    Відповідно до рішення №9 від 06.03.2021 року Державної комісії 

техногенно –екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 



Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до 

статті 32 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”,  

постанови Кабінету Міністрів України  від 9 грудня  2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»(зі змінами та 

доповненнями), на виконання протоколу №4 від 05.03.2021 року регіональної 

комісії ТЕБ і НС Закарпатської облдержадміністрації,  Комісія                                               

 

ВИРІШИЛА: 

1.Інформацію виступаючих з порядку денного взяти до відома. 

2. Ввести на  території Тур’є – Реметівської  сільської ради червону зону 

з 00 годин 00 хвилин 08 березня 2021 року:  

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 

крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос і закладів громадського 

харчування в аеропортах; 

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 

приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту; 

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, 

крім: 

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено 

для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, 

засобами зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними 

препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження 

доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті 

зазначених суб’єктів господарювання; 

торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних 

цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без 

зон харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту 

транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів 

особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 



діяльність з надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім 

записом; 

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-

культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з 

виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та 

відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального 

майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під 

час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, 

що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність 

суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, 

не є масовим заходом; 

6) приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, 

відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх 

тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів; 

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених 

до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних 

заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких 

заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників; 

8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в 

готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

9) діяльність непродовольчих ринків; 

10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами. 

2.Мобільній групі  з ліквідації наслідків COVID-19 на території 

Тур’є – Реметівській сільській раді:  

2.1Активізувати роботу щодо проведення перевірок дотримання 

громадянами та суб’єктами господарювання встановлених обмежень 

протиепідемічних вимог в умовах карантину, особливо на ринках, 

торгівельних центрах, при пасажирських перевезеннях у громадському 

транспорті, наданні послуг громадського харчування суб’єктами 

господарювання, тощо. 

  2.2Забезпечити: 

 належне проведення перевірок (контролю) за дотриманням 

протиепідемічних обмежувальних заходів; 

жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою 

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 COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2” (зі змінами та доповненнями); 

належний контроль за дотриманням карантинних обмежень особами, які 

перебувають на  

самоізоляції. 

3.Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є – Реметівської сільської ради, 

Відділу культури та туризму Тур’є – Реметівської сільської ради, 

Виконавчому комітету Тур’є –Реметівської сільської ради. 

 

1.Перевести заклади загальної середньої та дошкільної освіти, комунальний 

заклад «Тур’є - Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є – Реметівської 

сільської ради на дистанційну форму навчання з 9 березня 2021 року. 

2. Перевести клубні, бібліотечні заклади сільської ради на дистанційну 

форму роботи з 9 березня 2021 року. 

3.Продовжити широку роз’яснювальну роботу серед населення із 

максимальним залученням засобів масової інформації щодо необхідності 

вжиття вищенаведених заходів. 

Термін: Протягом дії карантину 

 

4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова, голова Комісії                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Протокол вела                                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 
 

 


