
 
УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
22300, смт Літин, вул. Соборна, 32, тел.  (04347) 2-11-53,  litin.otg@gmail.com 

 

 

ПРОТОКОЛ  № 4 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

 

02 квітня 2021 року                                                                            смт Літин 

 

 
Головував: Заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради Мельник В.Б. 

 

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради (за списком). 

 

І. Про запровадження на території Літинської селищної 

територіальної громади посилювальних протиепідемічних заходів та 

забезпечення контролю за їх дотриманням. 

 

 

СЛУХАЛИ: головного лікаря КНП «Літинський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Дяченко Павліну Андріївну, головного лікаря 

КНП «Літинська центральна районна лікарня» Кобеля Сергія Ульяновича.  

 

З початку березня місяця 2021 року на території Літинської селищної 

територіальної громади спостерігається різке погіршення епідемічної 

ситуації  із захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

спричинену коронавірусом. Впродовж  останніх семи днів захворіло на 

коронавірус 74 жителів громади. Всього на території громади зафіксовано 

175 випадків захворювання на коронавірус, з них 136 лікуються амбулаторно, 

39 – стаціонарно. 

На підставі рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 02.04.2021 р. (протокол № 8), 

враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 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): 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
      

1. заборонити з 0.00 годин 03 квітня до 0.00 годин 12 квітня 2021 року: 
1. 1. проведення всіх масових розважальних спортивних, рекламних та інших 

заходів, крім офіційних спортивних заходів без участі глядачів; 

1.2. проведення культурних масових заходів; 

1.3. приймання відвідувачів у закладах культури; 

1.4. діяльності культових споруд та приміщень, облаштованих для 

молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість 

відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; 

1.5. проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не 

забезпечено дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми; 

1.6. відвідування учнями 1- 4 класів закладів загальної середньої освіти,  

вихованцями навчально-виховних закладів, позашкільних закладів,  

перевівши їх на дистанційну форму навчання, крім здобувачів закладів 

дошкільної освіти. 

 

2. Для учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти продовжити 

дистанційну форму навчання на невизначений термін до покращення 

епідемічної ситуації. 

 

3.  Сектору поліцейської діяльності № 1 (смт Літин) відділу поліції № 3 

Вінницького районного управління поліції Головного управління 

Національної поліції у Вінницькій області (Коробчинський К.А.) спільно з 

Літинським районним управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби у Вінницькій області (Липкань М.В.) посилити в 

межах компетенції заходи державного нагляду за виконанням суб’єктами 

господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення 

коронавірусної хвороби, затверджених постановами Головного державного 

санітарного лікаря України. У випадках виявлення порушень діяльності 

суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, тимчасово 

призупитняти їх діяльність до виправлення виявлених порушень. 

 

ІІ. Про виявлення та взяття на облік всіх місць масового відпочинку на 

водних об’єктах, пляжів, баз відпочинку, санаторіїв, оздоровчих закладів 

біля води у тому числі дитячих пунктів прокату плавзасобів. 

 
СЛУХАЛИ: Начальника Літинського районного сектору ГУ ДСНС України у 

Вінницькій області, підполковника служби цивільного захисту                                  

Горбачука Григорія Борисовича. 



Відповідно до статистичних даних з початку 2021 року на водних 

об’єктах Вінницької області загинуло 8 осіб, травмовано 4 особи, врятовано, 

9 осіб. На території Літинської селищної ради станом на 29.03.2021 нещасних 

випадків на воді не виникало.  

 У 2020 році на водних об’єктах області загинуло 9 осіб,  травмовано 3 

особи, врятовано 7 осіб.  

          Так, 3 жовтня 2020 року на території Літинської селищної ради, на 

місцевому ставку в с. Балин, загинув чоловік 1955 р.н. 

           Аналіз нещасних випадків, які трапляються на водних об’єктах області 

показує, що їх кількість не зменшується. Але не зважаючи на це, загибель 

людей на воді є актуальним проблемним питанням. 

  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію начальника Літинського районного сектору ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області  Горбачука Г.Б. взяти до відома. 

 

2. Літинському районному сектору ГУ ДСНС у  Вінницькій області 

(Горбачук Г.Б.) спільно з старостами сіл Літинської селищної територіальної 

громади: 

 

2.1.  виявити та взяти на облік всі місця масового відпочинку на водних 

об’єктах, пляжів, баз відпочинку, санаторіїв, оздоровчих закладів біля води у 

тому числі дитячих пунктів прокату плавзасобів. 
Термін: до 01 травня 2021 року 

2.2 Упродовж купального сезону 2021 року, організувати проведення 

профілактичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо запобігання (профілактики) виникненню надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій) на водних об’єктах громади.  
Термін: Протягом  весняно-літнього періоду 

 

2.3. Організувати взаємодію з представниками сектору поліцейської 

діяльності №1 відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції 

ГУ НП у Вінницькій області стосовно порядку спільних дій при можливому 

виникненні надзвичайних ситуацій. 
Термін: Протягом  весняно-літнього періоду 

 

2.4. Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання стану 

забезпечення безпеки об’єктів літнього відпочинку та оздоровлення 

громадян, у тому числі купального сезону, правила поведінки населення та 

заходи, які вживаються для водних об’єктів області. 

 
Термін: Протягом  весняно-літнього періоду 

 



3. Покласти відповідальність за безпеку відпочиваючих на конкретних 

посадових осіб (керівників оздоровчих об’єктів, орендарів, власників) водних 

об’єктів. 

 

4. Відділу освіти, культури, молоді і спорту селищної ради  (Липкань Н.В.) 

вжити заходів щодо проведення в навчальних закладах занять (бесід) з 

правил охорони життя людей на водних об’єктах та надання першої 

допомоги постраждалим. 

 
Термін: Протягом  навчального періоду  

 

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови комісії - 

заступник селищного голови 

з питань діяльності  

виконавчих органів                                                    Віталій МЕЛЬНИК  

 

Секретар комісії,  

головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами селищної ради                                    Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ 
 

 

 

 


