
У країна
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ №2

4 березня 2020 року 
м.Шепетівка

Головує - Полодюк М.І.
Присутні члени комісії - 10 осіб (за списком)
Запрошені - 8 осіб (за списком)

Порядок денний :
1. Про заходи з профілактики щодо попередження завезення і 

розповсюдження на території міста респіраторної хвороби спричиненої 
коронавірусом.

Слухали доповідь : Савчук В.М.
Співдоповідь: Нечипорук А.Г.,Вознюк Т.Д., Градомський В.В., Стародубов 
В.В., Костюк В.В.

Комісія вирішила:
1.Створити тимчасову протиепідемічну комісію щодо попередження 

завезення і розповсюдження на території міста респіраторної хвороби 
спричиненої коронавірусом у складі:
Заступник міського голови Стасюк Наталія Василівна -  голова комісії; 
Головний лікар Шепетівської ЦРЛ Савчук Валентина Миколаївна -  
заступник голови комісії;
Спеціаліст 1 кат. сектора з питань НС та ЦЗН Горюков Віктор Борисович -  
секретар комісії;
Головний лікар Шепетівського ЦПМСД Нечипорук Андрій Григорович -  
член комісії;
Завідувач Шепетівським МВ ДУ «Хмельницький лабораторний центр МОЗ 
України» Мазаєв Володимир Володимирович -  член комісії;
Начальник управління Держпродспоживслужби в Шепетівському районі 
Стародубов Віталій Вікторович- член комісії;
Головний лікар Шепетівської станції ЕМД Вознюк Тетяна Дем’янівна - 
член комісії;
Головний лікар Шепетівського міського ЦПМСД Градомський Віталій 
Валентинович -  член комісії;



Начальник Шепетівського ВП ГУ НП управління у Хмельницькій обл. 
Фурманюк Олександир Анатолійович -  член комісії;
Начальник Шепетівського РУ ГУ ДСНС у Хмельницькій обл. Матвійчук 
Віктор Леонідович -  член комісії.

2. Голові тимчасової протиепідемічної комісії (Стасюк Н.В.)

2.1. Провести засідання тимчасової протиепідемічної комісії щодо 
попередження завезення і розповсюдження на території міста респіраторної 
хвороби спричиненої коронавірусом.

Термін -  невідкладно.
2.2. Забезпечити контроль за виконанням заходів Регіонального та 
Місцевого плану протиепідемічних заходів та щодо запобігання виникнення 
і поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
вірусом коронавірусом.

Термін -  постійно

3. Головному лікарю Шепетівської ЦРЛ (Савчук В.М.):
3.1. Привести в готовність Шепетівську ЦРЛ до прийому хворих у разі 
розповсюдження на території міста спричиненої коронавірусом, та 
забезпечити необхідними медичними препаратами, засобами 
індивідуального захисту.

Термін -  до 6 березня.
3.2.Забезпечити проведення широкої роз’яснювальної роботи щодо 
профілактики респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Термін -  постійно.

4. Сектору з питань НС та ЦЗН (Дмитрук Л.М.) довести до виконавців 
(міста) План оперативного реагування на випадок занесення та 
поширення на територрії м.Шепетівки та Шепетівського району гострої 
респіраторнох хвороби (далі ГРХ), спричиненої вірусом коронавірусу 
2019 пСоУ.

5. Фінансовому управлінню (Дрищ В.О.) при необхідності вжити 
невідкладних заходів щодо виділення необхідних коштів для 
фінансування придбання засобів індивідуального захисту для медичного 
персоналу, дезінфікуючих засобів (із вмістом спирту) для медичного 
персоналу та населення.

Завідувач сектору з

Міський голова, М.Полодюк

Л.Дмитрук


