
 

 
УКРАЇНА 

ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ  

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

e-mail: pochaiv_rada@ukr.net, сайт: http://www.pochaiv-rada.gov.ua, 

ЄДРПОУ 14052785 

 
П Р О Т О К О Л  № 1 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Почаївської міської об’єднаної територіальної 
громади 

 
від 03.02.2020р.                              м. Почаїв 

 
- Головував: Перший заступник голови комісії – секретар Почаївської 

міської ради Уйван Василь Якович 

Присутні:  
- 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: 

 
     -    Завідувач сектору ВОБ Почаївської міської ради Цеберський Олександр 

         Леонідович; 

-  Начальник відділу освіти Почаївської міської ради Петровський 

Олександр Нестерович; 

-    Представник  начальника  Кременецького  ВП ГУНП в  Тернопільській  

     області,  ст. ДОП Кременецького  ВП ГУНП в Тернопільській області   

     майор поліції Решетило Юрій   Михайлович; 

-     Головний лікар Почаївської районної комунальної лікарні Кучер Богдан 

      Євстахович; 

 -   Завідувач амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв Процюк Тетяна Михайлівна; 

 -   Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств Ковальчук   

     Віктор Іванович; 

- Начальник загального відділу Почаївської міської ради Прокопчук 

Дмитро Григорович; 

- Начальник фінансового відділу , головний бухгалтер Боцюк Ольга Іллівна 

 

Запрошені: 

Гичка Галина Іванівна  – директор опорного закладу Почаївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів; 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Про заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з епідемією грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у 

опорному закладі Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради. 

 

СЛУХАЛИ: Петровського О.Н., начальника відділу освіти Почаївської 

міської ради, який повідомив, що станом на 03.02.2020 року в опорному 

закладі Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Почаївської міської 

ради відсутні 382 учнів (по хворобі), що становить 30,7 % від загальної 

кількості.  

      Відповідно до цього просив призупинити навчальний процес у опорному 

закладі Почаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 04 лютого 2020 року 

по 07 лютого 2020 року, щодо запобігання масового захворювання дітей та 

працівників школи на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.  

Ситуація із захворюваністю дітей на грип та гострі респіраторні вірусні 

інфекції загрожує виникненням епідемії. 

З метою запобігання поширенню вказаних захворювань необхідно вжити 

відповідних протиепідемічних та профілактичних заходів. 

 

Доповідали :  

- Завідувач амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв Процюк Тетяна Михайлівна 

- Головний лікар Почаївської районної комунальної лікарні Кучер 

Богдан  Євстахович 

 

Заслухавши доповіді з цього питання, -  

 

                                                Комісія вирішила : 

 

1. Визнати, що стан захворюваності на грип та гострі респіраторні 

вірусні інфекції в опорному закладі Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської 

міської ради може загрожувати виникненням надзвичайної ситуації, пов’язаної 

з епідемією. 

2. Припинити навчально-виховний процес в опорному закладі 

Почаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів Почаївської міської ради (окрім філій) з 04 

лютого 2020 по 07 лютого 2020 року (включно) . 
3. Відділу освіти Почаївської міської ради (Петровському О.Н.): 

3.1. Забезпечити виконання заходу, зазначеного у пункті 2 даного 

протокольного рішення. 

3.2. Директору опорного закладу Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

постійно здійснювати моніторинг ситуації щодо відвідування учнями школи та 

подавати інформацію відділу освіти Почаївської міської ради. 

 
Голова комісії з 

питань ТЕБ та НС        В.С. БОЙКО  

Почаївської МОТГ 

 

Відповідальний секретар 

міської комісії         Н.М. ЛІВАР 


