
 

 

 

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 № 2 

позапланового засідання комісії з питань ТЕБ та НС 

 

від 10.03.2020 року                                       м. Старокостятнинів                                           

 

 

Головував:                     Микола МЕЛЬНИЧУК – міський голова 

 

Секретар комісії:           Володимир ГОРДІЙЧУК – головний  спеціаліст, 

експерт з умов праці управління соціального 

захисту виконавчого комітету міської ради  

 

Члени комісії:                Володимир БОГАЧУК – перший заступник 

міського голови; 

Ігор МИХАЛЕЧКО – завідувач відділу з питань 

НС та ЦЗН виконавчого комітету міської ради; 

Володимир БУЛИЧ – начальник комбінату 

комунальних підприємств; 

Володимир ГЛАДУН – директор міського 

радіомовлення; 

Валентина КАМІНСЬКА – начальник 

фінансового управління виконавчого комітету 

міської ради; 

Вікторія ШЕВЧУК - завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання 

природних ресурсів та благоустрою 

виконавчого комітету міської ради: 

Іван ГРОЗЯН – начальник управління 

економіки виконавчого комітету міської ради 

Юрій ПОЛІЩУК – завідувач відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради; 

Сергій ЧИЖ – начальник 
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Старокостянтинівського РС ГУ ДСНС у 

Хмельницькій області; 

Наталія ШАБЕЛЬНИК – начальник управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Запрошені:                    Анатолій ШВЕЦЬ – головний лікар 

комунального некомерційного закладу 

«Старокостянтинівський ЦПМСД» 

 

 

 

Порядок денний: 

 

Про запобігання занесенню та поширенню на території 

м.Старокостянтинів гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона 

вірусом 2019 – nCoV. 

 

Слухали: Миколу МЕЛЬНИЧУКА, Анатолія ШВЕЦЯ, щодо запобігання 

занесенню та поширенню на території м.Старокостянтинів гострої 

респіраторної хвороби , спричиненої корона вірусом 2019 – nCoV. 

27.02.2020 року на території Чернівецької області була виявлена особа з 

підозрою на захворювання спричиненою коронавірусом 2019 – nCoV, що в 

подальшому підтвердилось. З метою запобігання занесенню та поширенню на 

території м. Старокостянтинів гострої респіраторної хвороби необхідно 

забезпечити лікувальні заклади міста засобами індивідуального захисту, 

дезінфікуючими засобами для діагностики та попередження захворювання. 

 Згідно державного класифікатора України ДК 019:2010_, 

класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС 

України від 06.08.2018 року № 658 ситуація, що може виникнути на території 

міста є загрозою виникнення надзвичайної ситуації природного характеру 

місцевого рівня (постанова КМУ від 24.03.2004 року № 368).    

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Відповідно до державного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 

019:2010 ситуацію, що може виникнути на території м. Старокостянтинів – 

виявлення та поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019 – nCoV  класифікувати як загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації природного характеру, код НС 20710 - пов’язана з 

інфекційними захворюваннями людей,  ознаки IІ.32 - перевищення порогового 

рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання 

удвічі і більше разів протягом періоду понад 2 тижні у двох та більше 

адміністративних районах області, містах або в цілому по країні (наказ МВС 

України від 06.08.2018 року № 658), місцевого рівня, пункт 6.2 Порядку 



класифікації НС за їх рівнями, затвердженого постановою КМУ від 24.03.2004 

року № 368). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради              

(Валентина КАМІНСЬКА), відділу з питань НС та ЦЗН виконавчого комітету 

міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО) за поданими розрахунками підготувати 

пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду міського бюджету. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

Голова комісії   Підпис   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії  Підпис   Володимир ГОРДІЙЧУК 


