ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій

ПРОТОКОЛ№ Ю
16 квітня 2020 року

м.Шепетівка

І. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АИ8-СоУ-2 на території міста.
На виконання рішення позачергового засідання
комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної
державної адміністрації (Протокол №10 від 14 квітня 2020 року) та з метою
вжиття необхідних додаткових для відвернення загрози та забезпечення безпеки
і здоров'я громадян та запобіганню на території України короно вірусної
хвороби (СОУЮ-19) з урахуванням статей 29,30, 32 Закону України «Про захист
населення від інфекційних хвороб» та постанови Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України
короно вірусу СоУГО-19».
Комісія вирішила
1. Заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання
відвідувачів, усіх форм власності, крім торгівлі пальним, лікарськими засобами
та медичним приладдям, з 00:00 годин 19 квітня 2020 року до 24:00 години 19
квітня 2020 року.
1.1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Шепетівський відділ
поліції ГУ МП в Хмельницькій області (Фурманюк О.А.).
Термін: 00:00-24.00 години 19.04.2020 року
2. Для проведення санітарно-протиепідемічних заходів приміщень із
застосуванням дезінфікуючих засобів призупинити роботу суб’єктів
господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, усіх форм власності,
крім торгівлі пальним, лікарськими засобами та медичним приладдям,
встановивши санітарний день, з 00:00 годин 20 квітня 2020 року до 24:00 години
20 квітня 2020 року.
Термін: 00:00-24.00 години 20.04.2020 року
3. Директору КП «Шенетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство
Шепетівської міської ради» (Ю.М.Шайнога) протягом 19-20 квітня 2020 року
провести додаткові заходи з санітарної обробки комунальних доріг, вулиць
територій прилеглих до місць з масовим перебуванням людей.
Термін: 19-20.04.2020 року
4. Начальнику відділу інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю (Драпуля Н.В.) забезпечити інформування населення про

додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо графіку роботи торгівельних
закладів в період вихідних та святкових днів.
Термін:до 17.04,2020 року
5. Начальнику Шепетівського відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій
області (Фурманюк О.А.) забезпечити неухильне виконання п.2 протокольного
рішення комісії ТЕБ та НС виконавчого комітету Шепетівської міської ради від
31 березня 2020 року №7, щодо заборони здійснення торгівлі на продуктових
ринках, крім тих, що здійснюють оптову торгівлю та звернути увагу на
недопущення стихійної торгівлі.
Термін: на період карантину.

Міський голова, голова
з питань ТЕБ та НС
Спеціаліст сектора з пиі
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