
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕІІЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КОМІСІЯ

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

ПРОТОКОЛ № 29
02 листопада 2020 року м.Шепетівка

Порядок денний :
І. Про організацію навчального процесу в закладах освіти.

Враховуючи лист №01-23/744 від 29.10.2020 року начальника управління 
освіти Л.І. Тихончук.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Управлінню освіти Шепетівської міської ради організувати функціонування 
закладів загальної середньої освіти з неухильним дотриманням правил гігієни, 
Постанови головного державного сані гарного лікаря України від 22.08.2020 року 
№50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку поширенням коронавірусної (СОУІ13-19)».
1.1. Навчання у ЗОНІ №№ 3. 6. ИВК «ЗОШ-гімназія», НВК №№ 1.3, СЗОІІІ №2 -  1- 
4, 5- 6/або 5 класи - очна форма: 6/або 7-11 класи -  змішана форма.
1.2. Навчання у ЗОНІ № 4 -  1-4 класи. 5-9 класи (з польською мовою навчання з 
малою нановнюваністю учнів) -  очна форма: 5-11 класи з українською мовою 
навчання з великою нановнюваністю учнів -  змішана форма.
І.ЗНавчання у ЗОНІ № 8 -  1-4. 5-7. 10. 11 класи -  очна форма; 8. 9 класи -  змішана 
форма.
1.4. Навчання у Гімназії № 5 -  1-9 класи ( мала наповнюваність учнів) -  очна 
форма.
1.5. Учні, яким організовано індивідуальну форму навчання (педагогічний 
патронаж) навчаються на очній формі.
1.6. Надати право керівникам навчальних закладів приймати рішення, щодо 
припинення навчання в окремо взятому класі, навчальній групі при наявності 
хворих та контактних осіб.
2. Керівникам позашкільних закладів освіти (ЦДЮГ. ЦННТУМ, ЦЕНТУМ, 
МНВК). керівникам початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
(дитяча художня школа, дитяча музична школа) та дитячо-юнацькій спортивній 
школі організувати функціонування закладів позашкільної освіти з неухильним 
дотриманням правил гігієни. Постанови 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 
(СОУШ-19)».
3. Контроль за виконання даного рішення покласти па начальника управління 
освіти Л.І.'Тихончук, начальника управління у справах молоді та спорту 
Н.В.Стасюк. начальника відділу культури С.М.Джус.
II.Щодо організації регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом у міському сполучені.



КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1 .Шепетівській міській комісії з питань ТЕБ та НС звернутись до голови 
Хмельницької обласної державної комісії з питань ТЕБ та НС про надання дозволу 
для здійснення регулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом на 
міських автобусних маршрутах загального користування в межах кількості місць 
для сидіння у місті Шепетівка у зв'язку з гострою необхідністю доставки 
працівників до місця роботи та школярів до навчальних закладів.

2.Шепетівській міській комісії з питань ГЕБ та НС звернутись до голови 
Шепетівської районної державної адміністрації, щодо надання інформації про 
загальну кількість працівників з району які працюють у місті Шепетівка

III. Про використання міського матеріального резерву для запобіжних заходів 
спрямованих для запобігання протидії коронавірусу СОУШ-І9.

Зважаючи на характер розповсюдження коронавірусу СОУГО-19, та 
недопущення виникнення на території міста надзвичайної ситуації медико- 
біологічного характеру, листа начальника Шепетівського РС ТУ ДСНС України у 
Хмельницькій області №921/43 від 02.10.2020 року та листа завідувача 
Шепетівського міськміжрайонного відділу Державної установи Хмельницький 
обласний лабораторний центр МОЗ України №28.01/843 від 02.11.2020 року.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1 .Використати міський матеріальний резерв відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30 вересня 2013 року № 775 виключно для ліквідації 
наслідків надзвичайної ситу ації, та відпустити:
- 50л. бензину А- 92 та 100л. дизельного палива до Шепетівського РС ГУ ДСІІС 
України у Хмельницькій області:
- 50л. бензину А- 92 до Шепетівського міськміжрайонного відділу Державної 
установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста І категорії 
сектора з питань 1ІС та ЦЗН В.Б.Горюкова.
IV. Про стан підготовки до дій з попередження надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру під час експлуатації об’єктів житлово- 
комунального господарства та інфраструктури в осінньо-зимовий період 2020- 
2021 років.
Виступили: Матвійчук В.Л. начальник Шепетівського РС ГУ ДСНС України в 
Хмельницькій області.

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1.Інформацію завідувача начальника Шепетівського РС ГУ ДСНС України в 
Хмельницькій області В.Л. Матвійчука взяти до відома.
2. Управлінню житлово-комунального господарства та регулювання земельних 
відносин (Гудзик Ю.А.):
- до 09 листопада 2020 року забезпечити завершення підготовки житлово- 
комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи протягом 
осінньо-зимового періоду 2020/2021 року:
3. Директор)' КІІ Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шайногі 
Ю.М. в термін до 09 листопада 2020 року завершити підготовку спеціальної і 
снігоочисної техніки, створити необхідні запаси паливно-мастильних та 
посипочних матеріалів.
4. Начальнику управління праці та соціального захисту населення Біласу С.Г. 
спільно з Шепетівським РС ГУ ДСНС в Хмельницькій області в термін до 15 
листопада 2020 року налагодити системну роботу з малозахищеними верствами 
населення, неблаї онадійними. багатодітними сім'ями, одинокими громадянами та
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5. Начальнику управління праці та соціального захисту населення Біласу С.Г., 
головному лікарю Шепетівської ЦРЛ Савчук В.М. створити та бути готовим до 
розгортання в зимовий період цілодобових стаціонарних пунктів обігріву, 
забезпечивши їх необхідним запасом продуктів, медикаментами та дотримання 
санітарно-гігієнічних норм.
6. Спеціалісту І категорії сектора з питань НС та ЦЗН Г’орюкову В.Б. інформацію, 
щодо розгортання пунктів обігріву з зазначенням їх адрес довести через засоби 
масової інформації до населення.
7. Виконавцям зазначених заходів про результати проведених робіт інформувати 
виконавчий комітет міської ради через сектор з питань НС та ЦЗН у визначені 
терміни.
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
міського голови, першого заступника голови комісії 'ГНБ та НС Вихівського В.Б.;

Міський голова.

Спеціаліст І категорії секто 
з питань НС та ЦЗН, 
секретар комісії з питань ТІ

голова комісії з питань ТЕБ М.І. ІІолодюк

В.Б.Горюков


