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ПРОТОКОЛ  № 5 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

 

09 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 обмежувальні протиепідемічні заходи щодо роботи закладів 

освіти на території Літинської селищної територіальної громади. 

 

Враховуючи повідомлення головного лікаря КНП «Літинський 

районний центр медико-санітарної допомоги» Дяченко П.А., головного 

лікаря КНП «Літинська центральна районна лікарня» Кобеля С.У., 

начальника  Літинського районного управління ГУ Держпродспоживслужби 

у Вінницькій області Липканя М.В. та начальника відділу освіти, культури, 

молоді та спорту селищної ради Липкань Н.В. про те, що протягом останніх 

двох тижнів на території селищної територіальної громади відсутня 

тенденція до зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, в тому 

числі серед дітей 

  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Відновити з 12 квітня 2021 року навчально-виховний процес в очному 

режимі для учнів 1- 4 класів закладів загальної середньої освіти,  вихованців 

навчально-виховних комплексів та позашкільних закладів. 

 



 2. Продовжити дистанційну форму навчання на невизначений термін до 

покращення епідемічної ситуації для учнів 5-11 класів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

ІІ. Про заходи контролю щодо дотримання санітарного 

законодавства та протиепідемічних заходів під час карантину. 

 

 
На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 07.04.2021 р. № 

15153/0/1-21 щодо посилення контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів: 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Літинському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області (Липкань М.В.), сектору поліцейської діяльності № 1 

(смт. Літин) відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції 

ГУ НП у Вінницькій області (Коробчинський К.А.) продовжити зійснення: 

 

1.1. державного нагляду за виконанням суб'єктами господарювання 

тимчасових рекомендацій з профілактики поширення коронавірусної 

хвороби, затверджених постановами Головного державного санітарного 

лікаря України.  

 

1.2. контролю щодо дотримання санітарного законодавства, 

протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті та 

суб’єктами господарювання з надання послуг громадського харчування на 

території селищної територіальної громади. 

 

2. 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 

питань мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами селищної ради                                           Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ 
 

 

 


