
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМІСІЯ 

       з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

ПРОТОКОЛ № 4  

09 березня 2021 року                                                                                 м.Шепетівка 
 
І. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території 

Шепетівської міської територіальної громади. 

Комісія вирішила: 

1. Начальнику управління освіти Шепетівської міської ради, перевести на 

дистанційне навчання:  

- заклади загальної середньої освіти. 

                                                                 Термін: з 15 по 19 березня 2021 року 

-  заклади позашкільної освіти (ЦДЮТ, ЦННТУМ, ЦЕНТУМ, МНВК, ІРЦ). 

                                                                 Термін: з 15 по 28 березня 2021 року 

2. Начальнику відділу культури та начальнику відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту  Шепетівської міської ради, призупинити навчання: 

- початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (дитяча 
художня школа, дитяча музична школа); 

- дитячо-юнацька спортивна школа.  

                                                                             Термін: з 15 по 28 березня 2021 року  
 

ІІ. Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів та 

розгортання додаткової кількості ліжко-місць для госпіталізації пацієнтів з 

COVID-19. 

          В зв’язку з стрімким приростом інфікованих на коронавірусну інфекцію 
COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та на виконання 
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
Хмельницької обласної державної адміністрації  №14 від 05.03.2021 року. 

Комісія вирішила: 

1. Зобов’язати головного лікарю КНП «Шепетівська багатопрофільна лікарня»: 

- збільшити кількість ліжко-місць на 30 осіб для госпіталізації пацієнтів з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19; 

- негайно розпочати підведення медичного кисню для додаткових ліжко-
місць виділених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою СOVID-19 з паралельним виготовленням проектно-кошторисної 
документації.   

                                                                                  Термін: до 10 березня 2021 року  

 

ІІІ. Про стан протипожежного водопостачання на території Шепетівської 



міської територіальної громади. 

Комісія вирішила: 

1. Директору Шепетівського комунального підприємства водопровідно – 

каналізаційного господарства, вжити заходів для налагодження надійного 
пожежного водопостачання територіальної громади. 
3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 
ЖКГ Ю.А. Гудзика. 
 
 
Міський голова, голова комісії                                                 
з питань ТЕБ та НС                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 
 
Спеціаліст сектора з питань НС та ЦЗН, 
секретар комісії з питань ТЕБ та НС                                             Віктор ГОРЮКОВ 


