
 

 

 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

вул. Острозького, 41, м. Старокостянтинів,  Хмельницька обл., 31100  

тел./факс (03854) 3-22-64, Е-mail: stkrada@starkon.gov.ua, Код ЄДРПОУ: 

04060766 

 

                                                                                  

ПРОТОКОЛ № 5 

позапланового засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

 

 

20 березня 2020 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     МЕЛЬНИЧУК Микола – міський голова 

 

Секретар комісії:         ГОРДІЙЧУК Володимир – головний спеціаліст, 

експерт з умов праці управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету міської 

ради 

 

  

Члени комісії:             БОГАЧУК Володимир – перший заступник 

міського голови; 

 БУЛИЧ Володимир – начальника комбінату 

комунальних підприємств; 

 МИХАЛЕЧКО Ігор – завідувач відділу з питань НС 

та ЦЗ населення виконавчого комітету міської ради; 

 ГРОЗЯН Іван – начальник управління економіки 

виконавчого комітету міської ради; 

 КАМІНСЬКА Валентина – заступник міського 

голови, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету міської ради; 

 ПОЛІЩУК Юрій – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

 ЧИЖ Сергій – начальник Старокостянтинівського 

РС ГУ ДСНС України у Хмельницькій області; 

 ШАБЕЛЬНИК Наталія – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 
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комітету міської ради; 

 ШЕВЧУК Вікторія – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

 

ЗАПРОШЕНІ:                        Анатолій Швець – директор комунального 

                                                 некомерційного підприємства 

                                                «Старокостянянтитинівський ЦПМСД». 

  

                                                                                                                             

                                                 

І. « Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 

року № 215 щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID – 19, спричиненої корона вірусом SARS – CoV – 2 в                                  

м. Старокостянтинів. 

 

Слухали: МЕЛЬНИЧУК МИКОЛА – міський голова, БОГАЧУК ВОЛОДИМИР 

– перший заступник міського голови, Анатолій ШВЕЦЬ – директор КЗ 

«Старокостянтинівський центр первинної медико – санітарної допомоги, які 

проінформували про виконання заходів та завдань постанови Кабінету 

Міністрів України від16.03.2020року №215. 

 

Вирішили: 

 

1. Інформацію щодо заходів та завдань, зазначених в постанові Кабінету 

Міністрів України від 16.03.2020 року №215 взяти до відома. 

 

                         Термін: постійно 

 

2. Керівникам ринків КП «Райкоопринторг» (Станіслав БРАТУЩИК), 

«Анастасія» (Олександр ВОЗНИЙ), ФОП Побережняк Михайло Іванович 

призупинити діяльність підпорядкованих вищезазначених закладів на період 

установленого карантину. 

                                                                              

Термін: невідкладно 

 

3. Керівникам (власникам) торгівельних мереж, банків, установ міста 

Старокостянтинів: 

1) обмежити одночасне перебування покупців на підпорядкованих об’єктах; 

2) забезпечити наявність антисептиків для обробки шкіри рук; 

3) забезпечити вологе прибирання приміщень з використанням дезинфекційних 

засобів; 

4) забезпечити персонал засобами індивідуального захисту (захисні маски, 

одноразові рукавички. 



Термін: на період дії карантину 

 

4. Автомобільним перевізникам м. Старокостянтинів призупинити надання 

послуг з пільгового перевезення в громадському транспорті пенсіонерів за 

віком, крім осіб які працюють в медичних закладах. 

                                                                  

Термін: з 23.03.2020 року на період дії карантину 

 

5. Управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван ГРОЗЯН), 

управлінню соціального захисту виконавчого комітету міської ради (Наталія 

ШАБЕЛЬНИК) в умовах дії обмежень функціонування транспорту з метою 

надання своєчасної та в повному обсязі медичної допомоги населенню, 

забезпечити своєчасне та безперебійне перевезення до робочих місць 

працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм 

власності. 

 

 

                                                                                  Термін: на період дії карантину 

 

6. Керівникам житлово-комунальних підприємств, Старокостянтинівському 

ЦНАП (Юрій КОРЖУК), вжити заходів щодо обмеження прийому фізичних 

осіб підпорядкованими установами та організаціями, що забезпечують надання 

адміністративних послуг. Забезпечити надання послуги юридичним особам 

дистанційно. Визначити перелік послуг та підстави для прийому фізичних осіб 

з метою надання адміністративних послуг, як невідкладних. 

                                                                                 

        Термін: до 18:00 20.03.2020 року 

 

7. Інформацію про перелік адміністративних послуг, надання яких визначено як 

невідкладні, довести до населення з використанням офіційних веб-сайтів, та 

інтернет ресурсів. 

                                                                           Термін: до 23.03.2020 року 

 

8. Старокостянтинівькому ВП ГУ НП в Хмельницькій області (Анатолій 

ЧУБЕНКО), управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван 

ГРОЗЯН), Старокостянтинівському міськрайонному управління ГУ ДПСС в 

Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ), створити рейдові групи для 

контролю за виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 

року № 215, протоколу позапланового засідання комісії ТЕБ та НС від 

17.03.2020 № 4. 

 

                                                                                    Термін: постійно 

 



9. Виконавчому комітету Старокостянтинівської міської ради скасувати або 

максимально перевести наради та засідання в телефонний режим або в режим 

відіоконференції та тимчасово припинити особисті прийоми громадян. 

1) не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних захворювань; 

2) передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень; 

3) максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

 

                                                                                    Термін: постійно 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

ІІ. Про вжиття заходів щодо забезпечення протидії виникнення пожеж у 

природних екосистемах на території міста у весняно-літній період 2020 

року. 

 

Слухали: Сергія ЧИЖА. який проінформував про заходи, які необхідно вжити 

для забезпечення протидії пожежам, що можуть виникнути у природних 

екосистемах на території міста у весняно-літній період 2020 року. 

  

Вирішили: 

 

1. Забезпечити виконання заходів Плану щодо запобігання виникненню пожеж 

у природних екосистемах на території області у 2020 році. 

 

Термін: постійно  

 

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, житлово-комунальним 

підприємствам міста вжити заходів щодо заборони спалення сухої трави, 

рослинних залишків на підконтрольних територіях. 

            Термін: постійно 

 

3. Відділу з питань охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету міської ради (Вікторія 

ШЕВЧУК): 

1) створити групи для проведення рейдів по встановленню фактів спалювання 

рослинних залишків і сухої рослинності на території міста та притягнення 

винних до відповідальності; 

                           Термін: 23.03.2020 року 

 

2) Спільно із Старкостянтинівським РС ГУ ДСНС України в області (Сергій 

ЧИЖ) через місцеві засоби масової інформації провести інформаційно-



роз`яснювальну роботу серед населення міста щодо недопущення спалювання 

сухої рослинності. 

      Термін: постійно 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ з питань 

охорони, раціонального використання природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради (Вікторія ШЕВЧУК) та 

Старокостянтинівський РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області (СЕРГІЙ 

ЧИЖ). 

 

 

ІІІ. Про проведення профілактичної та інформаційно-розяснювальної 

роботи щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування 

людей на них. 

 

Слухали: Ігоря МИХАЛЕЧКА який проінформував про необхідність 

проведення профілактичної та інформаційно-розяснювальної роботи щодо 

попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них. 

 

Вирішили:  

 

Затвердити План профілактичної та інформаційно-розяснювальної роботи 

щодо попередження виникнення пожеж, загибелі та травмування людей на них 

в місті Старокостянтинів на 2020 рік, який додається. 

 

 

Голова комісії      Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

         Секретар комісії      Володимир ГОРДІЙЧУК



 


