ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій
ПРОТОКОЛ № 6
25 березня 2020 року
Головує
Присутні члени комісії
Запрошені

м.Шепетівка
- М.Полодюк
- 14 осіб;
- 2 осіб

І. Про внесення змін до рішення комісії від 20 березня 2020 року
Протокол №4 «Про виконання заходів визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 року №215, Протоколу №5
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 19 березня 2020 року
щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області»
Комісія вирішила
1. Пункт 1 рішення комісії викласти в такій редакції:
1.Заборонити:
- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
спеціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь
понад 10 осіб, крім заходів необхідних для забезпечення роботи органів
державної влади та органу місцевого самоврядування;
роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання
відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе,
тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної
діяльності, фітнес центрів, закладів культури, торговельного і побутового
обслуговування населення, ринків, в тому числі продовольчих, крім
роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами
зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також
торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, об’єктів які
здійснюють діяльність за КВЕД 45.20 «Технічне обслуговування та ремонт
автотранспортних засобів» (СТО, пунктів шиномонтажу), магазинів з
продажу ритуальних товарів, ветеринарних аптек, клінік, зоомагазинів,
магазинів з продажу насіння, посадкового матеріалу та засобів захисту
рослин,
магазинів з продажу автомобільних запчастин за умови
забезпечення
відповідного
персоналу
(працівників)
засобами
індивідуального захисту та дотримання санітарно-гігієнічних норм.

II. Про посилення захисту населення щодо протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8СоУ-2
Комісія вирішила
1. Керівнику Шепетівського підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства Шепетівської міської ради (Биков В.П.):
посилити контроль за додержанням хлорування питної води згідно
Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною»;
- надавати дезінфікуючі засоби гіпохлориду натрія в межах можливості
підприємства, зокрема закладам освіти, культури, спорту та
Шепетівському ремонтно-експлуатаційному підприємству Шепетівської
міської ради для проведення дезінфікуючих заходів;
- надати звернення про виділення коштів з резервного фонду бюджету в
сумі 20 тис.грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29
березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету» щодо придбання солі «Екстра» для
виробництва дизинфікуючого засобу гіпохлориду натрія.
2. Керівнику Шепетівського ремонтно-експлуатаційного підприємства
Шепетівської міської ради (Шайнога Ю.М.):
- проводити щоденно полив доріг, тротуарів та обробку автобусних
зупинок комунальної власності дезінфікуючими засобами;
- до 01.04.2020 року провести хлорування та лабораторні дослідження води
громадських криниць.
3. Зобов’язати власників магазинів яким передані автобусні зупинки
щоденно проводити їх обробку дезінфікуючими засобами.
4. Членам міської тимчасової протиепідемічної комісії у межах
компетенції оприлюднити інформаційні матеріали для населення, щодо
алгоритму дій (заходів реагування) у випадку виявлення хворого з
підозрою на коронавірус СОУЮ-19.
III. Щодо роботи підприємств які надають житлово-комунальні
послуги.
Комісія вирішила
1. Підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг активізувати
інформаційну - роз’яснювальну роботу роботу серед населення щодо
своєчасної сплати за комунальні послуги.
IV. Щодо дострокового припинення опалювального сезону.
Комісія вирішила
1. У зв’язку з продовженням карантинних заходів рекомендувати
Виконавчому комітету міської ради прийняти рішення щодо дострокового
припинення опалювального сезону в закладах культури, освіти та спорту з
26.03.2020 року.

V. Контроль за виконанням заходів щодо запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2 на території міста.
Комісія вирішила
1. Заслухати інформацію про стан виконання протиепідемологічних
заходів на території міста (Головного лікаря Центральної районної лікарні,
директора Шепетівського центру первинно-медико санітарної допомоги,
головного лікаря комунального закладу Шепетівського центру медикосанітарної допомоги, начальника Шепетівського районного сектора
Державної служби надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області,
начальника управління Держпродспоживслужби в Шепетівському районі,
жємства «Шепетівського ремонтнодиректора комунального
їської міської ради»), на черговому
експлуатаційного підприє
засіданні комісії
У\
Міський голова, голов
Спеціаліст сектора з пи
секретар комісії з питань

” олодюк

В.Горюков

