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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № 4
20 березня 2020 року м.Шепетівка

Еоловує - М.Полодюк
Присутні члени комісії - 10 осіб;

Запрошені - 15 осіб
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про виконання заходів визначених постановою Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2020 року №215, Протоколу №5 позачергового засідання 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій від 19 березня 2020 року щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8- 
СоУ-2 на території області.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Зобов’язати керівників міських ринків на період установленого 
карантину призупинити діяльність роботи ринків, в тому числі продовольчих.

Термін - невідкладно.
2. Автомобільним перевізникам міста які здійснюють перевезення на 
міських автомаршрутах загального користування:
2.1. Призупинити з 21.03.2020 року до завершення установленого карантину 
пільгового перевезення у громадському транспорті пенсіонерів за віком крім 
осіб які працюють в медичних закладах та Шепетівському центрі соціального 
захисту населення.
2.2. В умовах обмежень функціонування транспорту провести корегування 
діючих графіків руху автобусів на міських маршрутах які би забезпечили 
своєчасне та безперебійне перевезення працюючого населення до робочих 
місць в тому числі працівників закладів охорони здоровя та Шепетівського 
центру соціального захисту населення. Скориговані графіки надати до 
виконавчого комітету міської ради до 20.03.2020 року.
3. Керівникам:
- комунальних підприємств (Шепетівське підприємство теплових мереж 
ШМР, Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство ШМР, 
Шепетівське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства 
ШМР, Адміністративно комунальній інспекції ШМР):
- ПП УК «Управдом», «Житлофонд» та ОСББ:
3.1. Вжити заходів щодо обмеження прийому фізичних осіб 
підприємствами, установами та організаціями, що забезпечують надання 
адміністративних послуг. Забезпечити надання послуги юридичним особам 
дистанційно.



3.2. Керівникам вказаних підприємств установ та організацій прийняти 
відповідні графіки та режими роботи працівників на період карантину.

Термін - на період дії карантину.
3.3. Визначити перелік послуг та підстави для прийому фізичних осіб з 
метою надання адміністративних послуг, як невідкладних.

З Термін - до 18 год. 20.03.2020 року.

3.3. Інформацію про перелік адміністративних послуг, надання яких 
визначено як невідкладні, довести до населення з використанням офіційних 
веб-сайтів та інтернет ресурсів

Термін - 23.03.2020 року.

4. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради (Рачук В.І.)
4.1. Вжити заходів щодо обмеження прийому фізичних осіб структурними 
підрозділами виконавчого комітету міської ради, що забезпечують надання 
адміністративних послуг. Забезпечити надання послуги дистанційно.

Термін - на період дії карантину.

4.2. Визначити перелік послуг та підстави для прийому фізичних осіб з метою 
падання адміністративних послуг, як невідкладних.

Термін - до 18 год. 20.03.2020 року.
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4.3 Інформацію про перелік адміністративних послуг, надання яких визначено 
як невідкладні, довести до населення з використанням офіційних веб-сайтів та 
інтернет ресурсів.

Термін - 23.03.2020 року.

II. Про заходи щодо протидії пожежам в природних екосистемах та 

недопущення самовільного випалювання сухої рослинності.
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

2.1. Шепетівському РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області (Матвійчук):
2.2. Організувати проведення рейдів оперативних груп з числа представників 
Шепетівського РС Головного управління ДСНС, Головного управління 
Національної поліції, спільно з працівника Адміністративно-комунальній 
інспекції (Остапчук А.А.) щодо попередження спалювання сухої рослинності 
та сміття.

Термін - з 21.03.2020 - протягом пожежонебезпечного періоду.
III. Про встановлення карантинних проїзних пунктів.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

3.1. Інформацію заступник; 
М.В.) взяти до відома

Міський голова, голф 
Спеціаліст сектора з 

Секретар комісії з пи

ького відділу поліції ГУ НПУ (Борщука

М.Полодюк

В.Г орюков


