
 

 

 

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 № 4 

позапланового засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

 

 

17 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 – начальник 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:                        ШВЕЦЬ Анатолій – директор комунального 

                                                 некомерційного підприємства 

                                                «Старокостянянтитинівський ЦПМСД»; 

  

                                                 СТУПНИЦЬКИЙ Дмитро – завідувач 

                                                 Старокостянтинівської районної лабораторії 

                                                 відділення ДУ «Хмельницький обласний 

                                                 лабораторний центр МОЗ України»; 

 

                                                 МІЦКЕВИЧ Марія - в.о. начальника    

                                                 Старокостянтинівського міськрайонного                                                                                                                                  

                                                 управління ГУ ДПСС в Хмельницькій області; 

 

                                                 БОЛЬНИХ Галина – завідувач відділу  

                                                 за дотриманням санітарного законодавства 

                                                 Старокостянтинівського 

                                                 міськрайонного управління ГУ ДПСС  

                                                 в Хмельницькій області. 

                                                                                                                             

                                                 

1. Про запровадження заходів та завдань зазначених в протоколі № 2 

позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 

10.03.2020 та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 (зі змінами від 16.03.2020 №215). 

 

Слухали: Миколу МЕЛЬНИЧУКА, Володимира БОГАЧУКА, Анатолія 

ШВЕЦЯ, які проінформували про виконання заходів та завдань зазначених в 

протоколі № 2 позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС 

від 10.03.2020 та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 (зі змінами від16.03.2020 №215), протоколу № 3 засідання 

міського оперативного штабу від 14.03.2020 в м. Старокостянтинів 

 

Вирішили: 

 

1. Інформацію щодо заходів та завдань зазначених в протоколі № 2 

позачергового засідання Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 10.03.2020 та 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 (зі 

змінами від 16.03.2020 №215), протоколу № 3 засідання комісії з питань ТЕБ та 

НС виконавчого комітету міської ради взяти до відома. 



 

                                          Термін: постійно 

 

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

Старокостянтинівському міськрайонному управлінню ГУ ДПСС в 

Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ) з 17 березня 2020 року заборонити 

роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, 

зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 

торговельно – розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центів, закладів культури, торгівельного і побутового населення, ринків, 

крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також 

торгівельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. 

 

2.1. Регулярні та не регулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському, міжміському сполученні (крім перевезення 

легковими автомобілями); 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі 

(автобус), що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських 

маршрутах; 

2.2 перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують 

регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі 

маршрутного таксі. 

2.3 заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення 

пасажирів у приміському, міжміському сполученні, та реалізацію власниками 

автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі 

перевезення. 

 

                                                                                   Термін : до 17.03.2020 

 

3. Керівникам закладів охорони здоров’я міста (Дмитро САЛІПА, Анатолій 

ШВЕЦЬ, Олег ТУРЧАНОВСЬКИЙ) забезпечити тимчасове припинення 

проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім 

термінових та невідкладних. 

3.1 Організувати максимальну готовність та перепрофільовання закладів для 

прийому та лікування інфікованих хворих. 

 

                                                                                   Термін: постійно 

 

4. Старокостянтинівькому ВП ГУ НП в Хмельницькій області (Анатолій 

ЧУБЕНКО), управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван 

ГРОЗЯН), Старокостянтинівському міськрайонному управлінню ГУ ДПСС в 

Хмельницькій області (Марія МІЦКЕВИЧ) створити рейдові групи для 



контролю виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020          

№ 215, протоколу позапланового засідання комісії ТЕБ та НС від 17.03.2020            

№ 4. 

 

                                                                                    Термін: постійно 

 

5. 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. 

5.1. Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних 

захворювань. 

5.2. Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень. 

5.3. Максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

 

                                                                                    Термін: постійно 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУК. 

 

 

Голова комісії  Підпис   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

         Секретар комісії  Підпис   Володимир ГОРДІЙЧУК 


