
 

 
                                                                      Україна 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

вул. Миру 37,  м. Деражня, Хмельницька обл. 32200, тел./факс 03856  2-15-36 

e-mail: dermisrada@ukr.net код  04403025 
К О М І С І Я 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
 

П Р О Т О К О Л  № 5 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської ради 
 

26 березня 2021 року                                                                                                     м. Деражня 

 

Головував:     Голова комісії з питань ТЕБ та НС                                                  Андрій КОВПАК 

Присутні:      члени комісії -  8  чол; 

                      Запрошені – 2  чол.                                                                                                               

Всього:  10  чол. 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ: 

І. Про заходи з запобігання поширенню на території Деражнянської 

міської територіальної громади Хмельницької області гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS -

CoV-2. 

(Ковпак А.М., Петров В. В., Футорний Р.В., Балігар Є.С., Стрілецький Е.Б., 

Онуфрійчук В.І., Затворніцький М.Г.). 

Комісія вирішила: 

1.  З 29.03.2021 року ЗАБОРОНИТИ на території Деражнянської міської 

територіальної громади: 

1.1.Всі масові (розважальні, спортивні, соціальні,  та інші) заходи, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади, а також 

офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів та матчів командних ігрових 

видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови отримання 

учасниками таких заходів та здійснення обов’язково щоденного контролю за 

станом здоров’я учасників. 

1.2.Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які проводять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), 

після 2200 години вечора, крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на 

винос. 



 

1.3.Приймання відвідувачів у спортивних залах, крім спортсменів 

національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання 

відповідних санітарних і протиепідемічних заходів. 

1.4.Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів.  

2.  Відділу освіти, молоді та спорту спільно з керівниками закладів загальної 
середньої, дошкільної, позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсному центру, 
центру професійного розвитку педагогічних працівників, відділенню 
комплексної реабілітації осіб з інвалідністю Деражнянського міського центру 
надання соціальних послуг: 

2.1. організувати роботу педагогічних працівників, консультантів, фахівців 
закладів дистанційно; роботу гуртків, секцій, групових та індивідуальних 
занять закладів загальної середньої освіти, позашкільної освіти, інклюзивно-
ресурсного центру та центру надання соціальних послуг з використанням 
технологій дистанційного навчання; 

2.2. відновити діяльність дошкільних груп закладів дошкільної освіти (крім 
дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів); 

2.3. розробити для обслуговуючого персоналу закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти змінний  графік роботи; 

2.4. забезпечити проведення протиепідемічних (дезінфекційних) заходів в 
закладах освіти. 

3.Рекомендувати керівнику Державного навчального закладу 
«Деражнянський центр професійної освіти» здійснювати освітній процес з 
використанням технологій дистанційного навчання. 

4. Відділу культури та туризму перевести роботу гуртків в підвідомчих 
закладах культури, в тому числі групові заняття в дистанційний режим. 

5. Деражнянському сектору поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ 

НП в області: 

5.1. посилити контроль за самоізоляцією контактних осіб, в т.ч. осіб, які 

прибули із-за кордону; 

5.2.посилити поточний контроль на вулицях, у парках інших громадських 

місцях за дотриманням протиепідемічних заходів, проводити вибіркову 

перевірку документів, що посвідчують особу, перевірку дотримання 

обмежувальних протиепідемічних заходів на продовольчих ринках та  

непродовольчої групи товарів, об’єктах торгівлі  продовольчими та 

непродовольчими групами товарів, аптеках тощо. 

                                                                           Термін: протягом карантину. 

6. Деражнянському  районному  управлінню ГУ Держпродспоживслужби 

в Хмельницькій області, посилити держсанепіднагляд (контроль) за 

дотриманням санітарного законодавства на ринках, об’єктах торгівлі 

продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.                                                    



 

Термін: протягом карантину. 

7. КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО», КНП 

Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО»: 

- Провести додаткові роботи із забезпечення медичним киснем не менше 80% 

усіх визначених для стаціонарного лікування хворих на коронавірусну 

хворобу COVID-19 ліжок, укомплектувати додатковий ліжковий фонд 

медичним персоналом та дооснастити його необхідним медичним 

обладнанням, медикаментами,  засобами для дезінфекції тощо. 

Термін: невідкладно. 

-Посилити контроль закладів охорони здоров’я за дотримання вимог 

щеплення медичних працівників підпорядкованих колективів. 

Термін: протягом карантину. 

-Забезпечити надання до Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації письмових згод або відмов всіх медичних працівників 

від щеплень підпорядкованих колективів. 

Термін: до 30.03.2021 року. 

-Активізувати роз’яснювальну роботу з важливості вакцинопрофілактики. 

-Забезпечити щоденний контроль за плануванням роботи з вакцинації 

відповідно до закріплених територій, кількості бажаючих щепитись з числа 

підлягаючого контингенту та раціонального використання вакцини. 

Термін: протягом карантину. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комісії з 
питань ТЕБ та НС. 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                                                Андрій КОВПАК 

 

Секретар комісії                                            Володимир ПЕТРОВ 
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