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Протокол № 3 

позапланового засідання комісії з питань ТЕБ та НС  

 

 

14 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 ЦЗН 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 

комітету міської ради; 
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 ШЕВЧУК Вікторія – завідувач відділу з питань 

охорони, раціонального використання природних 

ресурсів та благоустрою виконавчого комітету 

міської ради. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про реалізацію 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, протоколу № 2 засідання міського оперативного штабу 

від 11.03.2020 

 

Слухали: Миколу МЕЛЬНИЧУКА, Володимира БОГАЧУКА, 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, 

протоколу № 2 засідання міського оперативного штабу від 11.03.2020 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 

року та виконання постанови кабінету міністрів України від 11.03.2020 № 211, 

протоколу №2 засідання міського оперативного штабу від 11.03.2020, взяти до 

відома. 

                  Термін: постійно 

 

2. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради (Василь МУЛЯР), управлінню економіки виконавчого комітету міської 

ради (Іван ГРОЗЯН) провести інформаційну роботу з керівниками основних 

релігійних організацій щодо можливості переведення служб, мес та служінь у 

максимально дистанційний варіант та забезпечення виконання постанови КМУ 

від 11.03.2020 № 221. 

                 Термін: до16.03.2020  

 

2.1. Скасувати проведення масових заходів в закладах що належать до сфери 

управління, провести інформаційну роботу та рекомендувати власникам і 

керівникам кінотеатрів, клубів, музеїв та іншим закладам культури та дозвілля 

припинити роботу на період карантину до 03.04.2020. 

 

                                                                                   Термін: до 16.03.2020 

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

ШВЕЦЬ, Олег ТУРЧАНОВСЬКИЙ) забезпечити проведення посиленого 



моніторингу стану захворюваності та контролю виконання санітарно-

епідемічних заходів, своєчасне подання голові комісії з питань ТЕБ та НС 

інформації та пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень. 

 

Термін: постійно 

 

3.1 Забезпечити підвищену готовність закладів охорони здоров’я для надання 

медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 

захворюванню на коронавірус, підтримання необхідного запасу засобів 

медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту дихання, 

профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо. 

 

Термін: постійно 

 

4. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради (Василь МУЛЯР), управлінню соціального захисту виконавчого комітету 

міської ради (Наталія ШАБЕЛЬНИК) опрацювати питання термінової 

підготовки волонтерів, зокрема з медичною освітою, для їх можливого 

залучення до роботи із хворими на коронавірус COVID – 19. 

 

Термін: до 16.03.2020  

 

5. Старокостянтинівському РС ГУ ДСНС у Хмельницькій області (Сергій ЧИЖ) 

провести заходи щодо підготовки працівників поліції, задіяних у заходах 

протидії поширенню коронавірусу COVID – 19, до правильного використання 

засобів індивідуального захисту. 

Термін: до 16.03.2020 

 

6. Відповідно до пунктів 3, 12 постанови Кабінету Міністрів України від          

30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій» для проведення дезінфекційних робіт із запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації на об’єктах (територіях) з масовим скупченням людей у 

м. Старокостянтинів, відповідно до рекомендацій ДУ «Хмельницький обласний 

лабораторний центр МОЗ України» виділити з місцевого матеріального резерву 

19 ДПРЧ ГУ ДСНС у Хмельницькій області паливно-мастильні матеріали, 

відповідно до акту. 

Термін: до 16.03.2020 

 

6.1. Директору центрального ринку (Станіслав БРАТУЩИК) забезпечити 

проведення дезінфекційних робіт на підпорядкованому об’єкті. 

          

Термін: постійно 

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

керівникам об’єктів з масовим перебуванням людей (вокзалів, супермаркетів, 



розважальних центрів), керівникам закладів громадського харчування 

забезпечити проведення дезінфекційних заходів відповідно до рекомендацій 

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» та 

забезпечити виконання постанови КМУ від 11.03.2020 №221. 

 

                                                                                   Термін: постійно 

 

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

забезпечити контроль за проведенням дезінфекції, відповідно до рекомендацій 

ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України», 

транспортних засобів, задіяних для перевезення людей. 

 

                                                                                  Термін : до 15.03.2020 

 

9. Відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 

виконавчого комітету міської ради (Ігор МИХАЛЕЧКО) уточнити план 

реагування на надзвичайні ситуації та номенклатуру матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків поширення коронавірусу. 

 

                                                                                  Термін : до 15.03.2020 

 

10.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. 

10.1 Не допускати до роботи працівників з ознаками респіраторних 

захворювань. 

10.2 Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень. 

10.3 Максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

 

                                                                                 Термін: постійно 

 

11. Старокостянтинівькому ВП ГУ НП в хмельницькій області (Анатолій 

ЧУБЕНКО), управлінню економіки виконавчого комітету міської ради (Іван 

ГРОЗЯН) створити рейдові групи для контролю виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 року № 211, протоколу № 2 засідання 

міського оперативного штабу від 11.03.2020». 

                                                                                 Термін: негайно 

 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

Голова комісії  Підпис   Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

         Секретар комісії  Підпис   Володимир ГОРДІЙЧУК 


