
 
                                                    УКРАЇНА 

 

ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

  КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО–ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №50 

 засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій Гайсинської міської територіальної громади 
 

17 листопада 2021 року                                                                          м. Гайсин                                                                               
 

Головував: Гук А.І., міський голова,  голова комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Гайсинської міської 

територіальної громади. 
 

Присутні члени  міської комісії  з питань ТЕБ та НС: Гук А.І., 

Пашистий І.О., Кучерук В.В., Безпалько О.О., Вдовиченко Є.І., Кохан І.В.,  

Кугот С.М., Новіцький О.С., Кацан Т.М., Ковальчук В.А., Внученко М.О., Бабій 

Т.В., Міщенко О.О., Стоколос С.Л., Чернець С.С., Мудрак М.Д., Юрчак В.П., 

Маценко О.М., Демчик В.М.  

 

Відсутні члени міської комісії з питань ТЕБ та НС: Фаріонік С.О., 

Шрамко В.М. (відрядження). 

 

Запрошені: головний спеціаліст відділу освіти Гайсинської міської ради           

Буга О.П., ПП Чайковський Л.І., директор ПрАТ «АТП 10506»                 

Підвашецький Ю.І. 

Порядок денний: 

 

1. Щодо запровадження «ЧЕРВОНОГО» рівня епідеміологічної 

небезпеки на території Гайсинської міської територіальної громади.  

 

 Відкрив  і вів засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Гайсинської міської територіальної громади міський 

голова,  голова комісії Гук А.І.  

 

Слухали: 1. Щодо запровадження «ЧЕРВОНОГО» рівня епідеміологічної 

небезпеки на території Гайсинської міської територіальної громади.  

 

Виступили: голова комісії Гук А.І., який ознайомив присутніх із 

протоколом позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 15 листопада 2021 року № 45 

та протоколом чергового засідання обласної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 листопада 2021 року №23, 
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завідувач Гайсинським районним відділом лабораторних досліджень ДУ 

«Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Чернець С.С., 

головний лікар КНП «Гайсинський районний медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги Гайсинської міської ради» Кацан Т.М., головний 

лікар КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» 

Кохан І.В., які довели до відома  присутніх інформацію про стан захворюваності 

на  гостру респіраторну хворобу  хворобу COVID-19 спричинену 

коронавірусом  SARS-CoV-2, зокрема:  з початку епідемії на території 

Гайсинської міської територіальної громади всього захворіло 2988 осіб, одужало 

2475 осіб, станом на 17 листопада 2021 року на амбулаторному лікуванні 

знаходиться 368 осіб із них 21 дитина та 4 медичних працівники. При 

проведенні ПЛР тестуванні на коронавірусну хворобу, спостерігається значне 

зростання позитивних результатів. У  період  із 04.11.2021 року по 10.11.2021 

року виявлено 208  випадків захворювань, на жаль 7 осіб померло, у період з 

11.11.2021 року по 17.11.2021 року – 225 випадків, 10 летальних. Це у два рази 

більше виявлених захворювань, ніж у жовтні місяці. 

Розглянувши протокол позачергового засідання Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                             

від 15 листопада 2021 року № 45, протокол чергового засідання обласної комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 

листопада 2021 року №23, згідно яких усі адміністративні території                   

Вінницької області віднесено до «ЧЕРВОНОГО» рівня епідеміологічної 

небезпеки та враховуючи постанову 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» (із змінами), за результатами доповідей та з 

урахуванням обговорень  комісія вирішила: 

                 

1. Інформації голови комісії Гука А.І., завідувача Гайсинським районним 

відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний 

центр МОЗ України» Чернеця С.С., головного лікаря КНП «Гайсинський 

районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Гайсинської 

міської ради» Кацан Т.М., головного лікаря КНП «Гайсинська центральна 

районна лікарня Гайсинської міської ради» Кохана І.В.  взяти до уваги. 

 

2. Взяти до відома, що Гайсинська міська територіальна громада 

віднесена до «ЧЕРВОНОГО» рівня епідеміологічної небезпеки з 00 год. 00 хв. 

18 листопада 2021 року та будуть запроваджені обмеження у відповідності до 

пункту 35 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 
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SARS-CoV-2» (із змінами), які передбачені для “ЧЕРВОНОГО” рівня 

епідемічної небезпеки. 

Термін виконання: невідкладно 

 

3. Керівникам усіх підприємств, установ та організацій громади, 

суб’єктам господарювання забезпечити безумовне виконання 

протиепідемічних вимог на підвідомчих об’єктах у відповідності до пункту 

35 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» (із змінами), які передбачені для 

“ЧЕРВОНОГО” рівня епідемічної небезпеки та неухильне дотримання 

протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановами головного 

державного санітарного лікаря України. 
 

Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

4. КУ «Центр надання соціальних послуг» Гайсинської міської ради 

(Тарасюк Н.С.) встановити посилений обмежувально-карантинний режим 

відвідування установи. 

Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

5. СТ «Ринок-торг»(Чорноморець В.В.), ринок «Центральний» (Черепаха 

О.М.)  реалізацію промислових товарів на ринку проводити при наявності 

«зелених» COVID-сертифікатів у продавців. 

Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

6. ПП Чайковський Л.І., ПрАТ «АТП 10506» (Підвашецький Ю.І.) 

здійснювати регулярні пасажирські перевезення у межах кількості місць для 

сидіння і виключно за затвердженими маршрутами руху, до 05 грудня 2021 

року надати дозвіл водіям транспортних засобів виходити на маршрути із  

наявними «жовтими» COVID-сертифікатами. Перевезення пасажирів 

здійснювати при наявності у них «зелених» COVID-сертифікатів, негативного 

результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 

або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 

проведено не більш як за 72 години до дня поїздки. 

Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 
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7.Гайсинському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (Кугот С.М.) спільно з 

Гайсинським РУП ГУНП України у Вінницькій області (Соломон І.В.) 

забезпечити, в межах компетенції, проведення перевірок  дотримання 

санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в 

громадському транспорті, закладах громадського харчування, розважальних 

закладах громади, які передбачені для «ЧЕРВОНОГО» рівня епідемічної 

небезпеки. 

                                             Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

8.Гайсинському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (Кугот С.М.) посилити  контроль 

за  дотриманням обмежувально - карантинних заходів, які передбачені для 

«ЧЕРВОНОГО» рівня епідемічної небезпеки на об’єктах господарювання, які 

провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування 

населення (агропродовольчих/промислових ринках),  закладах, що надають 

послуги з розміщення, навчальних закладів громади всіх рівнів та спортивних 

залах (фітнес-центрах). 

Термін виконання: з 18 листопада 2021 року  

до закінчення терміну дії обмежень  

для відповідного рівня епідемічної небезпеки. 

 

9. КНП «Гайсинський районний медичний центр первинної медико-

санітарної допомоги Гайсинської міської ради» (Кацан Т.М.), КНП «Гайсинська 

центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» (Кохан І.В.)   

забезпечити: 

 

9.1. Максимальне  залучення працівників, які надають первинну медичну 

допомогу, до вакцинації громадян проти COVID-19, насамперед осіб, які 

знаходяться в групі ризику щодо розвитку ускладнень та осіб старше 60 років. 

Термін виконання: невідкладно. 

 

9.2. Роботу усіх пунктів щеплень та мобільних бригад у вихідні дні.  

Термін виконання: постійно. 

 

9.3. Наявність необхідної кількості вакцин на пунктах щеплень, у 

мобільних бригадах та забезпечення ноутбуками з підключенням до інтернету у 

всіх пунктах вакцинації населення. 

Термін виконання: невідкладно. 

 

9.4. 100 % страхування  медичного персоналу, які задіяні в боротьбі з 

COVID-19. 

Термін виконання: постійно. 
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9.5.  Здійснення доплат медичним працівникам за особливості роботи 

під час пандемії до 300 відсотків. 

Термін виконання: постійно. 

 

 10. Відділу інформаційної діяльності, зв’язків з громадськістю, 

інформаційних технологій та технічного забезпечення Гайсинської міської 

ради (Максимчук О.О.) 

10.1. Довести дане рішення комісії до відома зацікавлених осіб після 

його прийняття.  

10.2. Забезпечити широке інформування населення через ЗМІ  та 

оприлюднити на сайті Гайсинської міської ради інформацію щодо 

запроваджених обмежувально-карантинних заходів  які передбачені для 

«ЧЕРВОНОГО» рівня епідемічної небезпеки. 

 

Термін виконання: невідкладно. 

11.Гайсинському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (Кугот С.М.), Гайсинському 

РУП ГУНП України у Вінницькій області (Соломон І.В.) про вжиті заходи 

щодо контролю за  дотриманням обмежувально - карантинних заходів на 

території громади інформувати голову Гайсинської міської ради щоденно на 

електронну адресу: haisyn_scz@ukr.net 

 

 12. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою. 

 
 

  Міський  голова, 

  голова комісії                                                           Анатолій ГУК 

 

  Секретар   комісії                                                    Валентина КУЧЕРУК             

mailto:haisyn_scz@ukr.net

