
Смолінська селищна рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

ПРОТОКОЛ 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Смолінської селищної ради 

24 березня 2020 року №5 

смт Смоліне 

Головував: 

Мазура Микола Миколайович - голова Смолінської селищної ради 

Присутні: 

члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Смолінської селищної ради, Бойко Володимир Васильович - заступник селищного голови , 

Фролов Олександр Сергійович - директор КНП СМСЧ Смолінської селищної ради, 
Семенова Галина Володимирівна - в.о . завідувача Смолінської лікарської амбулаторії , 
Тхоржевський Микола Миколайович - начальник 34 ДПРЧ ДСНС України, 
Кур ба тов Андрій Борисович - начальник відділу ЖКГ, земельного господарства та 

благоустрою Смолінської селищної ради , 

У либін Олександр Володимирович - директор КП «Енерго водоканал» 

та запрошені: Тимко Максим Сергійович, Клепка Андрій Петрович - офіцери громади. 

Секретар: 

Демченко Ольга Миколаївна 

Порядок денний: 

Про вжиття заходів та виконання завдань щодо ефективної протидії поширенню 

короновірусної інфекції серед населення на території ОТГ. 

Доповідачі: 

Мазура Микола Миколайович - про заходи щодо профілактики поширення на території ОТГ 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2; 

Карапузіков Олександр Миколайович - про заходи щодо профілактики поширення на 
підприємстві гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS
Co V-2; 

ВИРІШИЛИ: 

І.Заборонити торгівлю на території Смолінської ОТГ, окрім продуктів харчування, засобів 

гігієни , аптек, АЗС, поштових та банківських відділень на період карантину. 

1.1 Власникам торгівельних точок, яким торгівля заборонена рекомендовано приймати 

заявки по телефону, через соціальні мережі та інші ресурси. Відпуск товару проводити 

шляхом доставки за узгодженням продавця та покупця з дотриманням правил гігієни. 

1.2 Власникам торгівельних точок , які здійснюють реалізацію засобів гігієни , продуктів 

харчування та надають банківські та поштові послуги забезпечити відстань в залах між 

покупцем(клієнтом) не менше ніж 1,5 метра шляхом графічних позначок на підлозі , 



розмежувальних знаків, в невеликих торгівельних залах забезпечити кількість не більше 1 
особи на 1 О кв.м. 

1.3 Не допускати в приміщеннях магазину, банківєьких установ та ін. осіб без засобів 
індивідуального захисту (маски). 

2. Мешканцям Смолінської ОТГ неухильно дотримуватись правил карантину та вимог 
вказаноvо рішення комісії ТЕБ та НС. Про порушення вимог карантину інформувати 

Смолінську селищну раду за тел. 05258 - 5-45-25 та національну поліції за номером 102. 

3. Особам, які повернулись з Європейських держав чи інших країн негайно повідомляти про 
своє повернення Смолінську селищну раду за тел. 05258 - 5-45-25 чи (096) 6485207 та 
незалежно від стану здоров' я перейти в режим самоізоляції вдома. Неповідомлення про своє 

повернення з закордону тягне за собою наслідки настання адміністративної відповідальності 

згідно чинного законодавства ( 17-34 тис.грн) з часу ведення карантину на територію України. 

4. Заборонити відвідування мешканцями прибудинкових дитячих майданчиків, ролледрому, 
шкільних стадіонів, стадіону «Шахтар», спортивного комплексу «Олімп». 

5. На період карантину заборонити проведення весільних, святкових застіллів та поминальних 
обідів. 

6. Рекомендувати власникам домашніх тварин після вигулу застосовувати їм санітарну 
обробку кінцівок. 

Даний протокол оприлюднити на ресурсах Смолінської селищної ради. 

Голова 

Секрета 

М.М.Мазура , 

О.М.Демченко 


