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ПРОТОКОЛ  № 11 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

23   вересня 2021 року                                                                            смт Літин 

 
Головував: заступник голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради, заступник селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник В.Б. 

 

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Літинської селищної ради (за списком). 

 

Запрошені: директор  Літинського ліцею – опорного закладу загальної середньої 

освіти  № 2 Катріна Тетяна Володимирівна 

 

І. Щодо встановлення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 на території України 

 

 Враховуючи віднесення усієї території України з 23 вересня 2021 року до зони 

"ЖОВТОГО" рівня епідемічної небезпеки, на виконання постанови Кабінету 

міністрів України від 09.12.2020 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" (із змінами) та протокольних рішень 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 21.09.2021 р. № 35 та обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. № 17, враховуючи вимоги 

протокольного доручення засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на території Вінницької області від 20.09. 2021 р. № 8, з урахуванням 

виступів та обговорень 

 

 



КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 1. Взяти до відома, що на території усіх регіонів України з 00 год. 00 хвилин 

23 вересня 2021 року встановлюється "ЖОВТИЙ" рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 та у відповідності до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 

України від 09.12.2020 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" (із змінами) застосовуються усі обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені для "ЖОВТОГО" рівня епідемічної небезпеки, 

а саме: 

 1.1. Обов'язкове дотримання маскового режиму в громадських приміщеннях 

(місцях) та громадському транспорті. 

 1.2. Заборонити на території селищної територіальної громади: 

 - проведення масових заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри 

будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або 

наповненістю залів понад дві третини місць; 

 - приймання відвідувачів у закладах культури з наповненістю залів понад 50 

відсотків місць у кожному окремому залі;  

 - розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 

меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним 

столом, за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з 

вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими 

самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

 - відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції 

через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш, як 

50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

 - проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 

участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів); 

 - відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в 

закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів 

освіти у разі відсутності у більш, як 20 відсотків персоналу закладів освіти 

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; 
 - діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 

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

загальної площі приміщення. 

 

 2. Відділу соціального захисту та охорони здоров'я (Крива Г.О.), відділу 

освіти, культури, молоді та спорту (Липкань Н.В.) Літинської селищної ради спільно 

з Управлінням Держпродспоживслужби у Літинському районі (Липкань М.В.) 

вжити заходів до: 

 - залучення до процесу вакцинації. у тому числі вчителів та працівників 

закладів освіти існуючих пунктів щеплень в закладах освіти; 



 - організації вакцинації. у тому числі вчителів та працівників закладів освіти. 

за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах 

освіти постійних пунктів щеплень; 

 - інформування та проактивного запрошення до вакцинації вчителів та 

працівників закладів освіти до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під 

час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій. 

 

 3. Сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 3 Вінницького 

районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області (Коробчинський К.А.) 

спільно з Управлінням Держпродспоживслужби у Літинському районі (Липкань 

М.В.) забезпечити, в межах компетенції, проведення перевірок дотримання 

санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в 

громадському транспорті, закладах харчування, розважальних закладах селищної 

територіальної громади, які передбачені для "ЖОВТОГО" рівня епідемічної 

небезпеки. 

 

 4. Управлінню Держпродспоживслужби у Літинському районі (Липкань М.В.) 

посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів на об'єктах торгівлі 

(агропродовольчих та промислових ринках), навчальних закладах територіальної 

громади. 

 

 5. Керівникам підприємств, установ та організацій територіальної громади, 

суб'єктам господарювання забезпечити безумовне виконання протиепідемічних 

вимог на підвідомчих об'єктах у відповідності до пункту 2 постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 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" (із змінами), які передбачені для 

"ЖОВТОГО" рівня епідемічної небезпеки. 

 

 6. Контроль за виконанням рішення з І-го питання покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника В.Б. 

 

 

ІІ. Про організацію харчування учнів Літинського ліцею – опорного закладу 

загальної середньої освіти  № 2. 
 

ВИСТУПИЛИ: Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Липкань 

Н.В., директор Літинського ліцею – опорного закладу загальної середньої освіти  № 

2 Катріна Т. В. повідомили, що у зв'язку з реконструкцією їдальні та харчоблоку 

Літинського ліцею – опорного закладу загальної середньої освіти  № 2 стане 

неможливим подальше харчування учнів на території закладу. Організація 

харчування учнів в сусідньому приміщенні Літинського ОЗЗСО № 1 може створити 

передумови небезпеки зараження учнів коронавірусною інфексією, тому виступаючі 



запропонували на час проведення ремонту їдальні та харчоблоку у зазначеному 

закладі харчування учнів тимчасово припинити. 

 

 З урахуванням виступів, та звернення відділу освіти, культури, молоді та 

спорту обговорень від 14.09.2021 р. № 920 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. З початком ремонтних робіт їдальні та харчоблоку Літинського ліцею – 

опорного закладу загальної середньої освіти  № 2 рекомендувати тимчасово 

припинити харчування учнів до закінчення ремонту зазначених приміщень. 

2. Директору Літинського ліцею – опорного закладу загальної середньої 

освіти  № 2 Катріній Т. В. провести з батьками учнів роз'яснювальну роботу щодо 

необхідності прийняття даного рішення. 

3. Контроль за виконанням рішення з ІІ-го питання покласти на начальника 

відділу освіти, культури, молоді та спорту Липкань Н.В. 

 

ІІІ. Про стан захворюваності гострими кишковими інфекціями. 

 

 Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. № 17 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Взяти до відома, що санітарно-епідемічна ситуація в області визнана 

нестабільною, а стан заходів по забезпеченню санітарно-епідемічного 

благополуччя таким. що потребує покращення. 

2. Старостам сіл територіальної громади вжити заходів щодо забезпечення 

населення питною водою гарантованої якості, забезпечити утримання водогонів та 

громадських криниць в належному санітарно-технічному стані, в разі необхідності 

організувати та провести очищення, ревізію та дезінфекцію систем водопостачання 

та криниць загального користування. 

3. Сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 3 Вінницького 

районного управління поліції ГУ НП у Вінницькій області (Коробчинський К.А.) 

організувати проведення дієвих заходів. спрямованих на ліквідацію стихійної 

торгівлі харчовими продуктами. 

4. Відділу освіти, культури, молоді та спорту (Липкань Н.В.), відділу 

соціального захисту та охорони здоров'я (Крива Г.О.), Літинської селищної ради 

забезпечити належний санітарно-технічний стан закладів освіти, відповідні умови 

харчування та медичного забезпечення учасників освітнього процесу. ефективне 

здійснення заходів щодо профілактики інфекційних захворювань і харчових 

отруєнь. 

 5. Контроль за виконанням рішення з ІІІ-го питання покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника В.Б. 

 



 

ІV. Про створення та належне функціонування підрозділів місцевої пожежної 

охорони. 
 
СЛУХАЛИ: Провідного фахівця відділу забезпечення заходів попередження 

надзвичайних ситуацій у Вінницькому районі центру забезпечення діяльності  

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області ст. лейтенанта служби 

цивільного захисту Юрія Любавіна. Доповідач поінформував, що відповідно до 

розрахунку перспективної мережі пожежно-рятувальних підрозділів для 

забезпечення місцевої пожежної охорони у Літинській територіальній громаді для 

ефективного реагування на надзвичайні ситуації необхідно створити місцевий 

пожежно-рятувальний підрозділ у с. Багринівці. Створення такого додаткового 

підрозділу у с. Багринівці дасть можливість оперативно виконувати завдання з 

ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій в населених пунктах громади до 

прибуття машини пожежно-рятувальної частини. до радіусу обслуговування цього 

підрозділу потраплять села Вінниківці, Горбівці, Антонівка, Соколівка, Гончарівка, 

Кільянівка, Кулига та Багринівці, що значно знизить загрозу загибелі людей та 

знищення матеріальних цінностей. 

За результатами виступу та з урахуванням обговорення  

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

 1. Інформацію провідного фахівця відділу забезпечення заходів 

попередження надзвичайних ситуацій у Вінницькому районі центру забезпечення 

діяльності  Головного управління ДСНС України у Вінницькій області ст. 

лейтенанта служби цивільного захисту Юрія Любавіна прийняти до відома. 

2. Вивчити питання із залученням відповідних фахівців та фінансово-

економічним обгрунтуванням  щодо створення місцевого пожежно-рятувального 

підрозділу у с. Багринівці. 

3. Представникам пожежного нагляду Вінницького районного управління ГУ 

ДСНС України у Вінницькій області постійно проводити роз’яснювальну роботу та 

інші організаційні заходи за участю підприємств щодо створення додаткових 

місцевих пожежно-рятувальних підрозділів у населених пунктах Літинської 

територіальної громади та організації належної діяльності вже створених 

добровільних пожежних команд, які перебувають у підпорядкуванні зазначених 

підприємств, у тому числі ремонту пожежної техніки, забезпечення її пально-

мастильними матеріалами, засобами зв’язку та цілодобового чергування. 

 4. Контроль за виконанням рішення з ІV-го питання покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Мельника В.Б. 

 

 

V. Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів направлених 

на забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років. 



 

 Відповідно до рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.09.2021 р. № 17 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
 1. Затвердити План організаційних і практичних заходів направлених на 

забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років. 

 2. Контроль за виконанням рішення з V-го питання покласти на головного 

спеціаліста з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Зелінського Р.М. 

 

 

 

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 
 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток до протоколу комісії з ТЕБ та НС  

                                                                                                     від 23.09.2021 р. № 11 

 

ПЛАН 

організаційних і практичних заходів направлених на забезпечення техногенної та природної безпеки в осінньо-

зимовий період 2021-2022 років  

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

виконання 

1. Уточнити з Вінницьким РУ ГУ ДСНС України у Вінницькій області 

плани спільних дій, спрямованих на локалізацію можливих 

надзвичайних ситуацій під час ускладнення погодних умов, 

характерних для осінньо-зимового періоду. 

 

Визначити з відповідними підприємствами і організаціями, 

незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форм власності 

порядок залучення сил і засобів для проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт під час несприятливих погодних умов 

осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 

Головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи., 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами, представники 

Вінницького РУ ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

До 13.10.2021 

р. 

2. Забезпечити готовність до дій спеціалізованих служб цивільного 

захисту та накопичення матеріальних резервів для запобігання і 

ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків. Перевірити стан 

оповіщення керівного складу та працівників. 

Структурні підрозділи 

селищної ради (у межах 

компетенції), представники 

Вінницького РУ ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

До 13.10.2021 

р. 

3. Взяти участь в штабному тренуванні з органами управління та 

силами цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах 

осінньо-зимового періоду 

Головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами, структурні 

підрозділи селищної ради (у 

межах компетенції) 

12.10.2021 р. 



4. Забезпечити готовність (перевірити працездатність, визначити 

порядок забезпечення пальним) та оперативне залучення 

автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від 

електорпостачання об’єктів, де встановлені такі джерела 

енергопостачання. 

Відділ житлово-

комунального господарства 

та комунального майна, 

відділ соціального захисту та 

охорони здоров’я, головний 

спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами 

До 25.10.2021 

р. 

5. Визначити місця для створення тимчасових цілодобових пунктів 

обігріву, адреси яких розмістити у ЗМІ та на веб-сайті. 

головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами, представники 

Вінницького РУ ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

З 01.11.2021 

по 31.03.2022 

6. Визначити та забезпечити утримання в постійній готовності 

дорожньої і спеціальної інженерної техніки, резервних джерел 

електропостачання, обладнання та інвентарю до дійв умовах 

сильних морозів, снігопадів, налипання снігу, снігових заметів, 

хуртовин, ожеледиці та масового утворення бурульок на дахах 

будівель 

Підрозділи АТ Вінницягаз», 

АТ Вінницяобленерго», ДП 

«Вінницький облавтодор», 

КП «Комунсервіс»  

З 01.11.2021 

по 31.03.2022 

7. Організувати розміщення тематичних публікацій в газеті 

«Літинський вісник» та на веб-сайті селищної ради 

головний спеціаліст з питань 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами, представники 

Вінницького РУ ГУ ДСНС 

України у Вінницькій області 

З 01.11.2021 

по 31.03.2022 

_______________ 


