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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
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ПРОТОКОЛ № 8 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

 

31 березня 2020 року               м. Старокостятнинів 

                

                                               

Головував:                     М.С. МЕЛЬНИЧУК 

 

Присутні:         члени комісії (10 осіб) за окремим списком та 

запрошені. 

  

Порядок денний:                             

                                                                                                                             

Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, 

спричиненої корона вірусом SARS-CoV–2 на території                                         

м. Старокостянтинів. 

 

Вирішили: 

 

1. Обмежити роботу суб’єктів господарювання міста, яка передбачає 

приймання відвідувачів, зокрема кав’ярень, кіосків торгівлі гарячими напоями 

тощо) до 18:00 години. 

           Термін: на період карантину 

 

2. Обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках, стадіонах, дитячих 

площадках. Управлінню освіти виконавчого комітету міської ради забезпечити 

дистанційно проведення відповідної інформаційно-роз`яснювальної роботи з 

батьками. 

   Термін: на період карантину 
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3. Управлінню соціального захисту населення виконавчого комітету міської 

ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) забезпечити, в межах своєї компетенції, надання 

допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим мало 

захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати 

комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої 

необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників 

соціальних служб, громадських та волонтерських організацій. 

 

           Термін: на період карантину 

 

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

Старокостянтинівському міськрайонному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (Леонід СЛОБОДЯНЮК) 

організувати контроль за суб’єктами господарювання міста щодо проведення 

ними поточної дезинфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в 

фасованому та ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку 

організувати маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для 

забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней.       

                                                                           

        Термін: на період дії карантину 

 

5. Старокостянтинівському РС ГУ ДСНС України в Хмельницькій області 

(Сергій ЧИЖ), комунальному ремонтно-будівному шляховому підприємству 

(Віктор ТАЩУК), Старокостянтинівському комбінату комунальних 

підприємств (Володимир БУЛИЧ) створити територіальне формування 

цивільного захисту для проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної обробки людей, спеціальної 

обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів. 

                                                                                  

Термін: на період карантину 

 

6. Засобам масової інформації (міське радіомовлення, газета «Наше місто») 

забезпечити висвітлення інформації щодо обмеження пересування громадян на 

власному автомобільному транспорті між населеними пунктами, районами та 

регіонами України. 

           Термін: на період  карантину 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Валентину КАМІНСЬКУ. 

  

Голова комісії   Підпис  Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

Секретар комісії   Підпис  Володимир ГОРДІЙЧУК  


