
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КОМІСІЯ 

       з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

ПРОТОКОЛ № 6  
19 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. Заборонити на території Шепетівської міської територіальної громади у період з 

00:00 годин 20 березня 2021 року до 24:00 годин 4 квітня 2021 року: 

1.1. Проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечено наявності 
в споруді, приміщенні не менше 10 квадратних метрів на одну особу; 
1.2. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у 
сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з 
надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень, 
замовлень на винос; 
1.3. Роботу розважальних центрів, дитячо-розважальних центрів всіх форм власності. 
Максимальна кількість відвідувачів магазинів не повинна перевищувати більше одного 
покупця на 10 квадратних метрів площі у закладах.  
1.4. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
15. Приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурних масових 
заходів; 
1.6. Приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами національних 
збірних команд України та їх тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів. 
 

2. Начальнику управління освіти Шепетівської міської ради, продовжити 
дистанційне навчання закладам загальної середньої освіти. 
                                                                         Термін: з  29.03. по 04.04.2021 року 
 

3. У пункті 2 питання 1 рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій протокол №4 від 09 березня 2021 року цифри і слово «15 по 28 
березня 2021 року» замінити цифрами і словом  «15 березня по 04 квітня 2021 року».  
 

4. Начальнику управління Держпродспоживслужби в Шепетівському районі 

Хмельницької області, начальнику Шепетівського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції України в Хмельницькій області, 
забезпечити та посилити контроль за виконанням протиепідемічних обмежувальних 
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2. 
                                                                            Термін: на час запровадження        
                                                                            посилених протиепідемічних заходів 
 
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 


