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П Р О Т О К О Л  № 9 

позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Почаївської міської об’єднаної територіальної громади 
 
 
 
від 16.06.2020р.    м. Почаїв 

 

 

Головував: голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Почаївський міський голова Бойко Василь Сергійович. 

Присутні:  

- Перший заступник голови комісії – секретар Почаївської міської ради Уйван Василь 

Якович; 

- Заступник голови комісії - заступник міського голови Максимчук Сергій Вікторович; 

- Секретар комісії - відповідальний з питань цивільного захисту і пожежної безпеки 

виконавчого комітету Почаївської міської ради, секретар виконавчого комітету, керуюча 

справами міської ради Лівар Надія Миколаївна. 

Члени комісії:  

- Начальник загального відділу Почаївської міської ради Прокопчук Дмитро 

Григорович; 

- Начальник фінансового відділу, головний бухгалтер Почаївської міської ради Боцюк 

Ольга Іллівна; 

- Завідувач сектору ВОБ Почаївської міської ради Цеберський Олександр Леонідович; 

- Спеціаліст земельного відділу Почаївської міської ради Онук Вікторія Віталіївна; 
- Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств Ковальчук Віктор 

Іванович; 

- Представник Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області, заступник 

начальника сектору превенції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області майор 

поліції Сорока Ярослав Вікторович; 

- Начальник відділу освіти, молоді та спорту Почаївської міської ради Петровський 

Олександр Несторович; 

- Представник директора КНП «Почаївська РКЛ» Кременецької районної ради 

медичний директор КНП «Почаївська РКЛ» Пташник Марія Степанівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про розгляд протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній 

державній адміністрації № 21 від 16 червня 2020 року. 

 

1.Бойко Василь Сергійович – ознайомив членів комісії з порядком денним комісії, 

протоколом позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації №21 
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від 16 червня 2020 року, листом Кременецького МВ ДУ «Тернопільський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за № 18.03/841 «Про 

епідемічну ситуацію із захворюваності коронавірусною хворобою серед населення 

Кременецького району станом на 16 червня 2020» та зазначив, що раніше запропоновані 

карантинні заходи на території Кременецького району у вищевказаному протоколі відсутні. 

Максимчук Сергій Вікторович – ознайомив членів комісії з етапами послаблень 

протиепідемічних заходів у зв’язку із сприятливою епідситуацією у районі, визначеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020р. № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів». 

Пташник Марія Степанівна - інформувала членів комісії про кількість хворих 

пацієнтів, що перебувають на амбулаторному лікуванні у КНП «Почаївська РКЛ» 

Кременецької районної ради. 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1.Протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації №21 

від 16 червня 2020 року взяти до відома. 

Голосували: 

за – «12» , проти – «0» , утримались – «0». 

Рішення прийнято. 

2. Продовжити поступове послаблення обмежувальних протиепідемічних заходів 

(карантину) на території Почаївської об’єднаної територіальної громади: 

2.1. дозволити роботу речового ринку (непродовольча група товарів) в м. Почаїв по 

вул.Лосятинська, 23. 

2.2. Директорові ПСК «Почаївський ринок» здійснити усі необхідні заходи по розміщенню 

підприємців на території ринку з дотриманням санітарних норм та недопущення торгівлі на 

територіях прилеглих до ринку. 

2.3. Рекомендувати Кременецькому ВП ГУНП в Тернопільській області здійснювати 

моніторинг за дотримання підприємцями та адміністрацією ринку правил торгівлі під час 

роботи ринку. 

2.4. Рекомендувати Кременецькому РВ управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області здійснювати моніторинг за дотриманням підприємцями та 

адміністрацією ринку правил санітарних норм та вимог під час роботи ринку. 

Голосували: 

за – «10» , проти – «0» , утримались – «2». 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова комісії з 

питань ТЕБ та НС        В.С. БОЙКО  

Почаївської МОТГ 

 

 

 

Секретар комісії        Н.М. ЛІВАР 

 


