
ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТ ШЕІІЕТІВСЬКОІ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № 28
13 жовтня 2020 року м.Шепетівка

Порядок денний :
І. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУІП-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території міста.

Керуючись Постановою КМУ від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
8АЯ8-СоУ-2», Постановою головного державного санітарного лікаря України від 
22.08.2020 року №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної (СОУГО-19)», 
рішенням позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій протокол №40 від 13 жовтня 2020 року, 
враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України «Про вжиття 
організаційних заходів із протидії розповсюдженню СОУГО-19», у зв'язку із 
стрімким підвищенням рівня захворюваності на гостру респіраторну хворобу 
СОУГО-19. а також збільшенням кількості випадків інфікування педагогічних 
працівників та здобувачів освіти.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Перевести на дистанційне навчання:
-заклади позашкільної освіти (ЦДЮТ, ЦННТУМ. ЦЕНТУМ, МНВК).

Термін з 15 по 30 жовтня 2020 року
2. Призупинити навчання:
-початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (дитяча художня 
школа, дитяча музична школа);
-дитячо-юнацька спортивна школа.

Термін з 15 по 30 жовтня 2020 року
2. Управлінню освіти ІІІепетівської міської ради:
- забезпечити внесення змін до структури/тривалості навчального року у закладах 
загальної середньої освіти, необхідні для проведення осінніх канікул з 15 по ЗО 
жовтня 2020 року включно:
3. Управлінню освіти Шенетівської міської ради організувати функціонування 
закладів дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсний центр з неухильним 
дотриманням правил гігієни, використання засобів індивідуального захисту та 
уникнення масових скупчень осіб з урахуванням вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SAR8-CoV-2» (зі змінами) та Постанови головного державного лікаря України від 
22.09.2020 року №55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 
дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)».



2. Контроль за виконання даного рішення покласти на начальника управління 
освіти Л.І.Тихончук, начальника управління у справах молоді та спорту
H. В.Стасюк. начальника відділу культури С.М.Джус.

II. Про забезпечення пожежної безпеки та реагування на надзвичайні ситуації 
під час проведення перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Слухали: Матвійчук В.Л.
Комісія вирішила:

I. Начальнику Шепетівеького PC ГУ ДСНС України у Хмельницькій області 
визначній місця розташування пожежних постів для забезпечення для 
забезпечення первинного реагування на пожежі та інші небезпечні події під час 
голосування на виборчих дільницях.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста 1 категорії 
сектора з питань НС та ЦЗН. секретаря комісії з питань ТЕБ та НС В.Б.Г'орюкова.

В.Б.Горюков


