
 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

вул. Возз’єднання, 16, м. Почаїв, Тернопільська обл., 47025, тел.: (03546) 6-11-89,  

факс: (03546) 6-12-52, e-mail: pochaiv_rada@ukr.net, web: www.pochaiv-rada.gov.ua, 

 

 
ПРОТОКОЛ №2 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади 

 
 
від 16.03.2020р.          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, керуюча 

справами (секретар) виконавчого комітету міської ради Лівар Надія 

Миколаївна 

Члени комісії: 

- Завідувач сектору ВОБ Почаївської міської ради – Цеберський  

Олександр Леонідович 

- Начальник відділу освіти Почаївської міської ради – Петровський 

Олександр Несторович 

- Начальник загального відділу Почаївської міської ради – Прокопчук 

Дмитро Григорович 

- Представник  начальника  Кременецького  ВП ГУНП в Тернопільській 

області, заступник  начальника сектору превенції  Кременецького ВП 

ГУНП в Тернопільській області майор поліції – Сорока Ярослав 

Вікторович 

- Головний лікар Почаївської районної комунальної лікарні – Кучер Богдан 

Євстахович 

- Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств – 

Ковальчук Віктор Іванович 

- Начальник фінансового відділу , головний бухгалтер – Боцюк Ольга 

Іллівна 

- Спеціаліст земельного відділу – Онук Вікторія Віталіївна 
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Запрошені: 

 

Чубик Андрій Віталійович – заступник Почаївського міського голови 

Капрійчук Андрій Володимирович – в.о. зав. відділу приймально-

діагностичного відділення КНП «Почаївська РКЛ» 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.Про невідкладні карантинні заходи щодо запобігання 

розповсюдження епідемії коронавірусу COVID-19 на території Почаївської 

міської ОТГ. 

 

СЛУХАЛИ: Бойка В.С, голову комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій, який зазначив, що відповідно до Постанови 

КМУ № 215 від 16.03.2020 року та протоколу позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при Тернопільській ОДА від 16 березня 2020 року необхідно 

розробити та ввести заходи щодо запобігання та поширення та території 

Почаївської ОТГ  гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом.  

 

Заслухавши доповідачів про стан забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення та виконання заходів щодо 

стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом  COVID-19 

 

Комісія вирішила : 

 

 З 00.00. год 18 березня 2020 року до стабілізації епідемічної ситуації 

або особливого розпорядження: 

 

 

1. Керівникам підприємств, установ та організацій  усіх форм власності 

організувати прийом громадян виключно у невідкладних випадках. Припинити 

видачу довідок та надання адміністративних послуг. 

 

2. Всім керівникам комунальних установ організувати та забезпечити 

дистанційну форму роботи, окрім Почаївської міської ради. 

 

3.Заборонити на території Почаївської міської ОТГ : 

3.1. Будь-які зібрання, враховуючи семінари, конференції, театральні 

вистави, кворуми, презентації, хресні ходи, відвідування бібліотек, інтернет-

клубів, закладів культури та громадських центрів, спортивних та гральних 

майданчиків, музеїв. 

Виключення – проведення заходів, необхідних для забезпечення роботи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 

3.2. Роботу всіх промислових та продуктових ринків, закладів 

торгівельної мережі, які займаються реалізацією промислових товарів.  



3.3. Вуличну та стихійну торгівлю. 

3.4. Роботу суб’єктів  господарювання, яка  передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо) закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торгівельного та побутового обслуговування населення, крім роздрібної 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, дезінфекцій, 

лікарськими засобами та виробами медичного значення, засобами зв’язку, 

провадження банківської та страхової діяльності, а також торгівельної 

діяльності і діяльність надання послуг з громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлення за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. 

Реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) 

здійснювати фасованими та упакованими. 

 

4. Обмежити доступ до парків та скверів для запобігання скупчення 

людей. 

5. Керівникам торгових мереж (продуктових) та інших закладів, на які не 

поширюється заборона на продаж, АЗС, аптек : 

5.1.Проводити дезінфекцію закладу та обмежити скупчення людей . 

5.2.Забезпечити дотримання посиленого дезінфекційного та 

протиепідемічного режиму з проведенням вологого прибирання 

дезсередниками. Не допускати до роботи працівників із проявами  гострих 

респіраторних захворювань. 

5.3. Запровадити технічні перерви кожні 3(три) години для прибирання, 

дезінфекції, провітрювання приміщень. 

 

6. Керівникам закладів тимчасового проживання (готелі, хостели, 

гуртожитки, страноприймальні будинки, тощо) заборонити поселення 

громадян.  

 

7. Всім релігійним установам забезпечити максимальне обмеження 

перебування людей під час богослужіння, проведення обрядів та церемоній. 

7.1. Призупинити навчання в Почаївській Духовній Семінарії. 

 

8.Структурним підрозділам   Почаївської міської ради та працівникам: 

 

8.1. Загальному відділу Почаївської міської ради призупинити прийом 

громадян, видачу довідок, надання послуг з реєстрації місця 

проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання громадян, 

окрім видачі свідоцтва про народження та свідоцтва про смерть. 

8.2. Іншим підрозділам та працівникам міської ради призупинити прийом 

громадян та видачу всіх видів довідок та надання адміністративних послуг.  

8.3. Організувати прийом звернення громадян через відповідні скриньки 

та електронну пошту. 

 

9. Почаївському комбінату комунальних підприємств: 



9.1. При виконанні робіт з благоустрою дотримуватися санітарного 

законодавства, проводити  дезінфекцію місць найбільшого скупчення 

населення. 

 

10.Забезпечити інформування населення щодо обмежуючих та 

профілактичних заходів всіма можливими засобами інформації. 

 
 
Голосували : 
 
Про необхідні заходи щодо запобіганню інфекційного захворювання 

COVID-19 на території Почаївської міської ОТГ 
 
За – «12»,  проти  - «0», утримались – «0» 
 

 

Голова комісії з 

питань ТЕБ та НС        В.С. БОЙКО  

Почаївської МОТГ 

 

Секретар комісії         Н.М. ЛІВАР 


