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
КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ПРОТОКОЛ №6
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської
ради
30 березня 2021року

м. Деражня

Головував: голова комісії з питань ТЕБ та НС
Андрій КОВПАК
Присутні: члени комісії - 7 чол;
Запрошені: – 2 чол.
Всього: 9 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., Боднарчук М. Б).
Заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Деражнянська МБЛ
Деражнянської міської ради ХО» Онуфрійчука В. І., директора КНП
Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО» Затворніцького
М.Г., начальника Деражнянського районного управління ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області Стрілецького Е. Б.:

Комісія вирішила:
1.Зобов’язати структурні підрозділи Деражнянської міської ради спільно
з Деражнянським сектором поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ
НП в області, Деражнянським районним управлінням ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, заборонити роботу, на
період епідеміологічного ускладнення ситуації по COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 на території Деражнянської міської
територіальної громади до прийняття рішення місцевої комісії з питань ТЕБ
та НС по послабленню карантинних вимог карантину, суб’єктів
господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів
громадського харчування (ресторанів, кафе, піцерій, барів тощо), крім
роботи на винос та кур’єрське замовлення.
Термін: на період ускладнення ситуації по COVID-19.
2. Структурним підрозділам Деражнянської міської ради спільно з
Деражнянським сектором поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП
в
області,
Деражнянським
районним
управлінням
ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, та керівництвом
залізничної станції Деражня організувати спільні рейди по контролю
виконання вимог карантину(наявність масок) в громадському транспорті
(автомобільний, залізничний)приміських сполучень.
- Спільно з Вовковинецькою ОТГ провести попереджувальний рейдроз’яснення в міському, приміському автомобільному та залізничному
транспорті в межах Деражнянської територіальної громади та Вовковинецької
ОТГ.
Термін: з 31березня 2021 року.
3. Деражнянському районному лабораторному відділенню, ДУ
«Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України»:
3.1 Забезпечити проведення силами Деражнянського районного
лабораторного відділення, ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр
МОЗ України» дезінфекції місць знаходження осіб, в яких виявлено підозру
на захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 та їх контактними особами.
Термін: у випадках виявлення підозр
4. Спеціалісту 1 кат. з питань ЦЗ взаємодії з ПО та ОР Деражнянського
виконавчого комітету міської ради запросити на наступне засідання
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Деражнянської міської ради керівників всіх релігійних конфесій, які
знаходяться на території міської територіальної громади.
Термін: до наступного засідання комісії.

5. Рішення є обов’язковим до виконання, контроль за виконанням цього
рішення покласти на секретаря комісії з питань ТЕБ та НС.

Голова комісії

Андрій КОВПАК

Секретар комісії

Володимир ПЕТРОВ

