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 №8
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Деражнянської міської
ради
06 квітня 2021року
Головував: Голова комісії з питань ТЕБ та НС
Присутні:
члени комісії - 7 чол;
Запрошені –
3 чол.
Всього: 15 чол.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

м. Деражня
Андрій КОВПАК

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., Беднарський О. А., Футорний Р. В., Балігар Є. С., Стрілецький
Е. Б., Онуфрійчук В. І., Затворніцький М. Г., Кирилюк О. А.).
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.,
зваживши рекомендації і рішення комісії з питань ТЕБ та НС
облдержадміністрації №7 від 05.04.2021 року, комісія з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Деражнянської міської ради
ВИРІШИЛА:

1. Інформацію щодо заходів та завдань, зазначених в Постанові КМУ від
09.12.2020 року №1236, взяти до відома.
2. Керівникам структурних підрозділів Деражнянської міської ради:
Продовжувати забезпечення неухильного виконання алгоритму запровадження
протиепідемічних заходів для запобігання поширенню COVID-19 та алгоритму
першочергових дій місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної
системи цивільного захисту Деражнянської міської територіальної громади
Хмельницької області із ліквідації можливих ситуацій, пов'язаних з та/або
підтвердженими випадками гострої респіраторної хвороби, викликаної
коронавірусом СОVID-19.
3. Відділу культури та туризму, відділу інформаційно-технічного
забезпечення Деражнянської міської ради:
3.1. Продовжити роботу з керівниками основних релігійних конфесій (зважати
на розуміння серйозності проблеми, в населених пунктах громади) в громаді щодо
дій по проведенню богослужінь, у максимально дистанційний варіант, аж до
дистанційного проведення мес та богослужінь та забезпечення виконання
Постанови КМУ від 09.12.2020 року №1236.
Термін: на період ускладнення ситуації по COVID-19
4. 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 про послаблення вимог
карантину:
4.1 По прийманню відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе, піцерій,
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням
адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
4.2 Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного (не харчового) і побутового обслуговування
населення, крім:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують товарами на
торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для торгівлі

продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами зв’язку,
друкованими засобами масової інформації, ветеринарними препаратами, кормами,
насінням, засобами захисту рослин, без обмеження доступу відвідувачів до інших
товарів, представлених в асортименті зазначених суб’єктів господарювання;
торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень;
провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових
установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності
операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики,
діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного
обслуговування та ремонту транспортних засобів, ремонту комп’ютерів, побутових
виробів і предметів особистого вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім
записом;
виконання робіт із збирання і заготівлі відходів;
провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. Приймання
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з надання
телекомунікаційних
послуг,
здійснюється
за
попереднім
записом.
Термін: на період ускладнення ситуації по COVID.
5.
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:
- Продовжити виконувати рішення комісії з питань ТЕБ та НС № 5 від 26.03.2021
року( в пунктах, що стосується освіти).
6. Рекомендувати керівнику Державного навчального закладу
«Деражнянський центр професійної освіти» м. Деражня
продовжити
здійснювати освітній процес з використанням технологій дистанційного
навчання.
Термін: на період ускладнення ситуації по COVID
7.
Структурним підрозділам Деражнянської міської ради,
Деражнянському сектору поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ НП
в
області,
Деражнянському
районному
управлінню
ГУ
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, обмежити роботу, на
період епідеміологічного ускладнення ситуації по COVID-19,

перевізникам, які знаходяться на території Деражнянської міської
територіальної громади, по перевезенню громадян у міжміському, міському
та обласних сполученнях з 6:00 год. 08.04.2021 року до 18.04.2021 року
включно, якщо в даному транспорті
завантаженість пасажирів
перевищує більш ніж на 60%(згідно технічних стандартів транспортного
засобу) сидячих місць.
7.1. Здійснення регулярних перевезень пасажирів автомобільним та
залізничним транспортом(компетенція комісії ТЕБ та НС ОДА) у межах
громади, області, крім транзитних перевезень.
8. Деражнянському сектору поліцейської діяльності №1 ВП №3 ХРУ ГУ
НП в області, Деражнянському районному управлінню ГУ
Держпродспоживслужби
в
Хмельницькій
області
посилити
держсанепіднагляд (контроль) за дотриманням санітарного законодавства на
ринках, об’єктах торгівлі, автомобільного транспорту тощо.
Термін: до 18.04.2021 року
9. КНП «Деражнянська МБЛ Деражнянської міської ради ХО», КНП
Деражнянський ЦПМСД Деражнянської міської ради ХО» заборонити:
проведення планових заходів з госпіталізації, крім:
- Надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності
та пологів;
- Надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим;
- Надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними
захворюваннями;
- Надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- Проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації,
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик
для життя або здоров’я людей.
9.1. Опрацювати питання з перевізниками щодо організації підвозу медичних
працівників.
9.2. Провести роботу щодо створення бази громадян, зокрема з медичною
освітою, для їх можливого залучення до роботи в медичні заклади з хворими
на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Термін: постійно

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

Голова комісії

Андрій КОВПАК

Секретар комісії

Володимир ПЕТРОВ

