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позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради

смт Баришівка 22 вересня 2021 року

Головував: Олександр ВАРЕНІЧЕНКО - г олова Баришівської
селищної ради

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:
1. Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 

поширення СОУІП-19 на території Баришівської територіальної громади.

СЛУХАЛИ: 1 Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУШ-19 на території Баришівської 
територіальної громади.



ДОПОВІДАЧІ:

Вареніченко Олександр Павлович - голова Баришівської селищної ради;

Буняк Галина.Миколаївна - генеральний директор КНП «Баришівська 
багатопрофільна лікарня»;

Бородуліна Вікторія Володимирівна -  в.о.начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської селищної ради;

Горбатко Анатолій Миколайович -  начальник Баришівського відділу 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;

Рогач Владислав Анатолійович -  начальник сектору превенції 
відділення поліції №1 Броварського районного управління поліції ГУ НГІ 
в Київській області;

Бабич Людмила Миколаївна -  начальник відділу культури та туризму 
Баришівської селищної ради.

З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ-З, з урахуванням 
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території Баришівської 
громади відповідно до статей 28, ЗО Закону України «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення».

ВИРІШИЛИ:

1.1 Інформацію доповідачів взяти до відома, що відповідно до пункту 23 
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАК8-СоУ-2”, 
зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 
9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», рішенням Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
21 вересня 2021 р. № 35 на території Київської області встановлено з 00 год. 
00 хвилин 23 вересня 2021 року «жовтий» рівень епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19 та застосовуються обмежувальні протиепідемічні 
заходи, передбачені для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Керівникам підприємств, установ 
та організаціям, керівникам



структурних підрозділів
Баришівської селищної ради, 
старостам старостинських округів

1.2 Вжити заходів щодо забезпечення дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУГО-19 на відповідних територіях з дотриманням 
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1 236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2021 року № 954 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 
червня 2021 року № 677».

Термін: з 23 вересня 2021 року та 
на час дії карантину

Керівнику відділення поліції №1 
Броварського районного
управління поліції ГУ НП
в Київській області, 
Начальнику Баришівського
відділення ГУ
Держпродсноживслужби в
Київській області,
Керівникам закладів га установ, 
державних органів,
Виконавчому комітету
Баришівської селищної ради

1.3 Встановити контроль за дотриманням вимог 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 року 
№ 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 
грудня 2020 року № 1236 і від 29 червня 2021 року № 677», щодо дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки.



Термін: : з 23 вересня 2021 р., 
на час дії карантину

Генеральному директору КНП 
«Бариніівська багатонрофільна 
лікарня»,
Головному лікарю КНП «Центр 
первинної медико-сані гарної
допомоги»,
В.о. начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської 
селищної ради,
Начальнику відділу культури та 
туризму Баришівської селищної 
ради

1.4 Вжити заходів щодо максимальної вакцинації працівників закладів 
освіти , культури та закладів охорони здоров’я в тому числі за допомогою 
виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Термін: постійно на час дії
карантину

В.о. начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської 
селищної ради,
Начальнику відділу культури та 
туризму Баришівської селищної 
ради,
Керівникам закладів освіти усіх 
форм власності.

1.5 Забезпечити безумовне виконання п.З, пп. 15і постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУІО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» зі змінами, внесеними 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про 
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 
1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», щодо заборони відвідування закладів 
освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не менш як 80 відсотків 
працівників мають документ, що підтверджує отримання повного курсу



вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, 
що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини 
(жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами 
дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу 
Дія.

Термін: постійно на час дії
карантину

В.о. начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської 
селищної ради,
Керівнику Волоніинівського НВК

1.6 Запровадити дистанційне навчання у Волошинівському навчально- 
виховному комплексу "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 
імені Героя України Руслана Лужевського Баришівської селищної ради 
Київської області.

Термін: : з 23 вересня 2021 р., 
на час дії карантину

В.о. начальника відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської 
селищної ради,
Начальнику відділу культури та 
туризму Баришівської селищної 
ради

1.7 Враховуючи що на території громади з 23 вересня 2021 року 
встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення СОХЛО-19 та 
застосовуються обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки заборонити роботу навчальних 
закладів освіти та культури в яких менше 80 відсотків працівників мають 
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації:

- ЦПР «Мрія» Баришівської селищної ради;
- Спортивний комплекс «Прогрес»;
- Заклади культури громади;



- ДНЗ «Ялинка» Баришівської селищної ради;
- Культурно-мистецький центр Баришівської селищної ради.

Термін: : в 23 вересня 2021 р., 
на час дії карантину

Редакції газети «Баришівеькі 
вісті», виконавчому комітету, 
старостам старостинських округів

1.8 Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання вимог 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 СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом БАЯБ-СоУ^», зі змінами, внесеними постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 вересня 2021 року № 954 «Про внесення змін до 
постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 і від 29 
червня 2021 року № 677», щодо дотримання обмежувальних протиепідемічних 
заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.

Термін: з 23 вересня 2021 р., на
час дії карантину.

1.9 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими 
для виконання органами державної влади та органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 
розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці.

Голосували: за -  16, відсутні -  6, проти- 0, та утримались -  0. 

Рішення прийнято.


