
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № З
16 березня 2020 року м.Шепетівка

Еоловує - В.Вихівський
Присутні члени комісії - 11 осіб;

Запрошені - 12осіб

Порядок денний:
1. «Про реалізацію заходів та завдань зазначених в протоколі №2 
позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 10.03.2020 
року та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року 
№ 211».
СЛУХАЛИ: Завідувача сектору з питань НС та ЦЗН Дмитрука Л.М.

За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА:

1.Інформацію щодо заходів та завдань зазначених в протоколі №2 позачергового 
засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 10.03.2020 року та виконання 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211, взяти до відома.

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради
забезпечити неухильне виконання алгоритму запровадження протиепідемічних 
заходів для запобіганню поширенню коронавірусу та алгоритму першочергових 
дій міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 
захисту міста із ліквідації можливих ситуацій, пов’язаних з ймовірним та/або 
підтвердженими випадками гострої респіраторної хвороби, викликаної 
коронавірусом (додаток № 1).

Термін - постійно
3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадскістю (Драпуля 
Н.В.):
3.1. Провести інформаційну роботу з керівниками основних релігійних організацій 
в місті щодо можливості переведення служб, мес та служінь у максимально 
дистанційний варіант та забезпечення виконання постанови КМУ від 11 березня 
2020 року № 221.

Термін - до 18.03.2020
3.2. Провести інформаційну роботу та забовязати власників і керівників кінотеатрів, 
театрів, клубів, музеїв та інших закладів культури та дозвілля припинити роботу на 
період карантину до 03.04.2020 року.
3.3. Провести інформаційну роботу та рекомендувати населенню:
- максимально обмежити пересування громадян між населеними пунктами, а 
також пересування в громадських місцях без крайньої потреби;



- максимально обмежити участь та проведення культурних, політичних, 
спортивних релігійних та інших заходів, у тому числі пов’язаних з виїздом за 
кордон;
- максимально обмежити особисті контакти.

Термін - до 20,03.2020
4. Керівникам закладів охорони здоров’я міста:
4.1.Забезпечити проведення посиленого моніторингу стану захворюваності та 
контролю виконання санітарно-епідемічних заходів, своєчасне подання голові 
тимчасової протиепідемічної комісії виконавчого комітету міської ради інформації 
та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

Термін - постійно
4.2.Забезпечити готовність закладів охорони здоров’я для надання медичної 
допомоги особам, які відповідають визначенню випадку захворюванню на 
коронавірус, підтримання необхідного запасу засобів медичного призначення, 
захисного одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних препаратів, 
дезінфекційних засобів тощо.

4.3.Надати звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету 
відповідно до постанови №415 від 29 березня 2002 року.

Термін-до 17.03.2020
5. Начальнику управління економічного розвитку (Гринь О.М.): у
Довести керівникам об’єктів з масовим перебуванням людей (вокзалів, станцій, 
супермаркетів, розважальних центрів, ринків), керівникам закладів громадського 
харчування усіх форм власності щодо необхідності проведення дезінфекції 
власних приміщень, територій ринків, обладнання відповідно до рекомендації ДУ 
«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».

Термн - постійно
6. Управління Держпродспоживслужби в Шепетівському районі (Стародубов 
В.В.): V
6.1.Збільшити кількість проведення дезінфекції ринків відповідно до рекомендацій 
ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України».
6.2.Відповідно до повноважень здійснювати контроль за виконанням постанови 
КМУ від 2020 року № 221 керівниками підприємств, установ та організацій.

Термін- постійно
7. Шепетівський міськміжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ 
“Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України” (Мазаєв В.В.):[/
7.1. Розробити рекомендації щодо дезінфекції транспортних засобів та місць з 
масовим перебуванням людей (вокзалів, станцій, ринків, супермаркетів, 
розважальних центрів, тощо) та довести їх до зацікавлених осіб.

Термін-до 17.03.2020
7.2. Відповідно до розроблених рекомендацій автомобільним перевізникам, які 
здійснюють перевезення на міських автобусних маршрутах загального 
користування з метою дезінфекції транспортних засобів з коригувати графіки руху 
автобусів на маршрутах яких вони обслуговують, про що проінформувати 
виконавчий комітет Шепетівської міської ради для подальшого інформування 
населення.

Термін-до 17.03.2020
8. Керуючому справами виконавчого комітету (Рачук В.Ї.):
8.1.Скасувати або максимально перевести наради та засідання в телефонний режим 
або режим відеоконференції та тимчасово припинити особисті прийоми громадян;



8.2. Негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають 
ознаки гострих респіраторних захворювань;
8.3. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень;
8.4. максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ 
із застосуванням електронних комунікацій і технологій;
8.5.Запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 
персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;
8.6.Запровадити дезінфекцію усіх приміщень.

Термін- постійно
9.Начальнику Шепетівського ВП ГУ НП України в області (Формашок О.А.) 

спільно з Управління Держпродспоживслужби в Шепетівському районі 
(Стародубов В.В.) створити рейдові групи для контролю виконання постанови 
КМУ від 11.03.2020 року №211.

Термін -  негайно
10.Керівникам управлінських компаній «Управдом» -(Тихончук Р.М.) та 
«Житлофонд». (Цегеля В.Д.) забеспечиги щоденне проведення дезінфекції 
під’їздів багатоквартирних будинків.

Термін -  щоденно
П.Директору комунального підприємства «Шепетівське РЕП Шепетівськоц/ 
міської ради» (Шайнога Ю.М.):
11.1.Забезпечити прооведення дезінфекції автобусних зупинок та поливання 
міських доріг відповідно до рекомендації ДУ «Хмельницький обласний 
лабораторний центр МОЗ України».
11.2.Власникам магазинів, торгових точок які знаходяться на автобусних зупинках 
проводити дезінфекцію (Начальник управління економічного розвитку Гринь 
О.М., начальник АКІ Остапчук А.А.), [у

Термін -  щоденно
П.Директору Шепетівського КП водопровідго-каналізаційного господарства 
(Викову В.П.) на період карантину закрити міську лазню.

Перший заступник міського го 
перший заступник голови комі 
з питань ТЕБ та НС

Спеціаліст І категорії сектора 
З питань НС та ЦЗН, 
секретар комісі з питань ТЕБ та НС

Термін-до 17.03.2020

Б.Вихівський

В.Б.Г орюков


