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Протокол № 13/2021 позачергового засідання 

 

смт Софіївка                                                                              18 жовтня 2021 року 

 

Головував: Сегедій П.Ю. – голова комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, селищний голова. 

Присутні: Масько А.О. – відповідальний секретар комісії, заступник селищного 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, члени комісії (за списком) та 
запрошені (за списком). 
  

 

Порядок денний: 
 

I. Санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території Софіївської селищної територіальної громади 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом       
SARS-CoV-2. 

 

       І. Санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території Софіївської селищної територіальної громади 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом       
SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: Про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 
поширенню на території Софіївської селищної територіальної громади гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

ВИСТУПИЛИ :  
       селищний голова СЕГЕДІЙ П.Ю.; 
       заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
МАСЬКО А.О.; 
       лікар з загальної гігієни відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Софіївського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області ЗАКАПКО А.Г.; 



       директор КНП «Софіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області 
БЕРЕЗНІЙ К.І.; 
       начальник відділу освіти виконавчого комітету Софіївської селищної ради 
МАЗЕНКО В.А.; 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановою 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, далі Постанова КМУ № 1236), з урахуванням протоколу від 15 жовтня 
2021 року № 38 позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  протоколу позачергового 
засідання Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 17 жовтня 2021 року № 29 

встановити на території Софіївської селищної територіальної громади з                               
18 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки. 
 

 

 

2.                                                                    Начальнику  відділу освіти  
                                                                  виконавчого комітету  

Софіївської селищної ради 

 

         2.1. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім 
здобувачів дошкільної освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а 
також крім закладів освіти, усі працівники яких мають документ, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації.  
   

                                                        Термін : з 19 жовтня 2021 року на   
                                                         період карантину 

     

         2.2. Забезпечити в умовах запровадженого карантину учнів 5-11 класів в усіх 
закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти переведення 
діяльності в режим дистанційного навчання. 

 

                                                                              Термін : з 19 жовтня 2021 року по 

                                                                              23 жовтня 2021 року включно 

 

         2.3. Забезпечити : 
 

         - дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів та 
здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я здобувачів освіти 
(вихованців) відповідно до постанови головного державного санітарного лікаря 
України від 06 вересня 2021 року № 10 «Про затвердження протиепідемічних 



заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19); 

         - розроблення заходів щодо переведення працівників на роботу в 
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо).  
 

                                                        Термін : з 19 жовтня 2021 року на   
                                                                             період карантину     
  

 

3.                                                                  Начальнику відділу культури,   
                                                                 туризму, молоді та спорту  
                                                                 виконавчого комітету 

                                                                 Софіївської селищної ради 

 

           3.1. Заборонити відвідування закладів культури незалежно від форми 
власності. 
 

                                                                   Термін: з 19 жовтня 2021 року на            
                                                                   період карантину 

 

3.2. Скасувати проведення культурно-масових заходів в усіх закладах 
культури з метою недопущення поширення гострих респіраторних вірусних 
інфекцій, у тому числі спричинених коронавірусом COVID – 19, до стабілізації 
епідемічної ситуації.   

 

                                                                   Термін: з 19 жовтня 2021 року на   
                                                                   період карантину 

 

  3.3. Забезпечити в умовах запровадженого карантину в усіх закладах 
культури переведення діяльності в режим дистанційного навчання. 

 

                                                                   Термін : з 19 жовтня 2021 року 

                                                                   по 23 жовтня 2021 року 

  

 

      4.                                                                    Головному лікарю   
КНП «Софіївський центр ПМСД» 
Софіївської селищної ради  

Дніпропетровської області 
 

                                                                             Директору КП «Софіївська                      

                                                                             центральна лікарня» Софіївської  
                                                                             селищної ради Софіївського 

                                                                             району Дніпропетровської області 
 

4.1..Вжити заходів, щодо надання планової медичної допомоги та 
проведення інших невідкладних заходів з госпіталізації ,якщо внаслідок їх 



перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або здоров’я 
людей.   

 

 Термін: невідкладно 

 

 

 4.2..Забезпечити проведення посиленого моніторингу стану 
захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів і 
зобов’язувати хворих пацієнтів  підписувати договір про самоізоляцію. 

 

 Термін: невідкладно 

 

                               

 

      5.                                                 Суб’єктам господарювання, які проводять                   
                                                          діяльність у сфері торгівельного і  
                                                          побутового обслуговування населення     

 

 

              Забороняється приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які 
провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування 
населення, крім: 

      - приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 
товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 
торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 
медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку, 
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, 
кормами, насінням і садивним матеріалом (квітами, рослинами), добривами, 
засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів, 
представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання; 

       - торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень та 
на винос; 

       -.провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 
фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 
прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів, перукарень та 
салонів краси за попереднім записом; 

        - виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 
        -.провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 
надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом; 
 

               

                                                                                    Термін: з 19 жовтня 2021 року   

                                                                                    на період карантину 

 



         

       6.                                                                    Комунальному підприємству  
«Софіївське» 

 

                                                                              Криворізькому управлінню 

                                                                              Головного управління  
                                                                              Держпродспоживслужби в  
                                                                              Дніпропетровській області  

 

             Заборонити торгівлю товарами та продукцією різних видів крім 
продовольчих товарів тільки на відведених для цього місцях за умови 
забезпечення продавців засобами індивідуального захисту, дотриманням 
санітарних, протиепідемічних заходів та дистанції між покупцями не менше 1,5 

метрів фізичним особам-підприємцям які здійснюють свою діяльність згідно 
чинного законодавства. 

 

                                                                                       Термін: з 19 жовтня 2021 року               
                                                                                       на період карантину 

 

 

         7.                                                                      Релігійним організаціям 

 

 

               7.1..Дозволити проводити служіння (якщо в них приймає участь не більше 10 
осіб в засобах  індивідуального захисту) за умови забезпечення в приміщені 
антисептиків для рук та одноразових стерильних рукавичок. 
     

                                                                                           Термін: на період карантину 

 

               7.2. Заборонити рукостискання під час вітання та утримуватись від цілування 
ікон та предметів культу. 
 

                                                                                           Термін: на період карантину 

 

                

 

 

         8.                                                                    Керівникам підприємств, установ,  
                                                                             закладів та організацій усіх форм                                      
                                                                             власності на території Софіївської  
                                                                             територіальної громади 

 

           8.1.Запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 
респіраторних захворювань. 

           8.2.Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, 
за можливістю здійснювати дезінфекційні заходи. 

           8.3.У разі спалаху захворюваності серед персоналу, розглянути можливість, 
щодо скасування проведення особистих прийомів громадян.  
 



                                                                                         Термін: з 19 жовтня 2021   
                                                                                         року на період карантину     
  

                    

 

      9.                                                              Закладам ресторанного господарства, 
                                                                       до яких відносяться ресторани, бари,  
                                                                       кафе, кафетерії, закусочні, їдальні,                        
                                                                       буфети та інші заклади 

 

             Заборонити приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які 
провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, 

кафетеріїв, закусочних, їдальнь, буфетів, тощо), крім діяльності з надання послуг 
громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 
замовлень на винос. 

 

                                                                                       Термін: з 19 жовтня 2021 року   
                                                                                       на період карантину  
 

   

            

           10.                                                          Директору КЗ «Територіальний             
                                                                          центр соціального обслуговування  
                                                                          (надання соціальних послуг)» 

 

 

            10.1. Посилити заходи щодо контролю за дотриманням на території 
закладу відповідних санітарних та протиепідеміологічних заходів. 
            10.2. Заборонити відвідування закладу стороннім особам. 
            10.3. Проводити дезінфекційні заходи, своєчасне вологе прибирання, 
дотримання температурного режиму та режиму провітрювання приміщень.  
 

                                                                                      Термін: на період карантину 

 

           11.                                                          Директору КЗ "Софіївська  

                                                                          дитячо-юнацька спортивна школа"  

                                                                          Софіївської селищної ради  
                                                                          Софіївського району  
                                                                          Дніпропетровської області 
 

           Заборонити приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах а 
також проведення всіх масових спортивних заходів. 
 

                                                                                      Термін: на період карантину 

 

           12.                                                            Директору Комунального  
                                                                            підприємства «Софіївське» 

              

 



          На період карантину забезпечити безперебійне надання послуг з 
централізованого водопостачання, водовідведення та вивезення твердих 
побутових відходів. 
 

                                                                                     Термін : невідкладно 

  

13.                                          Керівникам закладів професійної     
                                         (професійно-технічної) освіти 

 

Забезпечити: 
освітній процес з використанням виключно технологій дистанційного 

навчання; 
здійснення практичної підготовки здобувачів освіти та екзаменаційних сесій, 

у разі проведення в освітніх закладах, згідно з графіком освітнього процесу, у 
визначений період дії даного рішення виключно у дистанційному режимі; 

розроблення заходів щодо переведення працівників на роботу в 
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно-

педагогічна, методична, наукова тощо), внесення необхідних змін до графіка 
освітнього процесу; 

організацію карантинних обмежень і протиепідемічних заходів у підвідомчих 
гуртожитках відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря 
України від 04 серпня 2020 року № 48 “Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в гуртожитках в період 
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”. 

 

                 Термін: з 19 жовтня 2021 року 

 на період карантину 

 

 

         14. Забороняється перебування без вдягнутих засобів індивідуального 
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, 
у тому числі виготовлених самостійно на територіях закладів охорони 
здоров’я, культури, освіти, в магазинах, установах, в громадських місцям, на 
інших територіях загального користування, тощо.  
 

            

         15. Координацію роботи щодо виконання цього протоколу покласти на  
заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
МАСЬКА А.О., контроль залишаю за собою. 

 
 

 

 

          Голова комісії                                                                           П.СЕГЕДІЙ 

 

         Відповідальний секретар комісії                                            А.МАСЬКО 


