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ПРОТОКОЛ №3
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій Почаївської міської об’єднаної територіальної
громади
від 24.03.2020р.

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, молоді та спорту 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
- Начальник Кременецького РВ УДСНС України у Тернопільській області
Галькевич Георгій Григорович
- Директор КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» – Кучер Богдан
Євстахович
- Завідувач амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв Процюк Тетяна Михайлівна
- Начальник Почаївського комбінату комунальних підприємств – Ковальчук
Віктор Іванович
- Начальник фінансового відділу , головний бухгалтер – Боцюк Ольга Іллівна
- Спеціаліст земельного відділу – Онук Вікторія Віталіївна
- В.о. старости - Наклюцька Юлія Миколаївна

Запрошені:
Ієромонах Гавриїл – насельник Свято-Успенської Почаївської Лаври
Ієромонах Никодим - насельник Свято-Успенської Почаївської Лаври
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про ситуацію, яка виникла та території Почаївської об’єднаної
територіальної громади внаслідок поширення короновірусу COVID-19.
СЛУХАЛИ: Бойка В.С. голову комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, який зазначив, що у засобах масової інформації (зокрема
різних інтернет виданнях) поширюється інформація щодо зараження
короновірусом COVID-19 іноземців (громадян Молдови) після паломницької
поїздки в Свято-Успенську Почаївську Лавру.
ВИСТУПИВ: Ієромонах Гавриїл, який ознайомив членів комісії щодо
дотримання протиепідемічного режиму та норм санітарного законодавства
насельниками Свято-Успенської Почаївської Лаври
ВИСТУПИВ: Ієромонах Никодим, який зауважив, що інформація яка
розповсюджується в засобах масової інформації, щодо зараження коронавірусною
інфекцією іноземців з Молдови в Свято-Успенській Почаївській Лаврі не
відповідає дійсності, ознаки захворювання серед братії монастиря відсутні.
СЛУХАЛИ: Кучера Б.В., члена комісії директора КНП «Почаївська РКЛ»
Кременецької районної ради, Процюк Т.М., члена комісії завідувачку
амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв, які ознайомили членів комісії з ситуацію, яка
виникла та території Почаївської об’єднаної територіальної громади внаслідок
поширення короновірусу COVID-19. ,та повідомили, що ознаки захворювання
серед жителів громади відсутні.
Заслухавши доповідачів про ситуацію, яка виникла та території Почаївської
об’єднаної територіальної громади, внаслідок поширення короновірусу COVID-19
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію насельників Свято-Успенської Почаївської Лаври взяти
до відома.
2. Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Почаївському Свято Духівському Скиту та усім іншим релігійним організаціям, які є на території
Почаївської ОТГ: здійснити додаткові необхідні заходи щодо запобіганню
інфекційного захворювання COVID-19, а саме:
2.1.
2.2.

2.3.

посилити дезінфекційний та протиепідемічний режим під час
проведення богослужінь;
проводити постійний моніторинг стану здоров’я насельників Лаври, у
разі виявлення симптомів COVID-19 невідкладно повідомляти
амбулаторію загальної практики сімейної медицини м. Почаїв;
заборонити поселення вірян в страноприймальні будинки;

2.4.
2.5.

максимально обмежити присутність вірян під час проведення
богослужінь (згідно Постанови КМУ № 215 від 16.03.2020 року);
провести інформаційну роботу серед вірян та паломників щодо
обмежувальних заходів під час карантину шляхом розміщення
відповідних оголошень на всіх вхідних воротах та сайтах монастирів.

3. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини м. Почаїв проводити
постійний моніторинг жителів громади, що повернулися з інших країн, на
дотримання умов карантину. У разі встановлення порушень протиепідемічних
заходів невідкладно повідомляти правоохоронні органи.
4.
Депутатам Почаївської міської ради на своїх виборчих округах
провести роз’яснювальну роботу щодо дотримання умов карантину серед
населення, особливо тих, які повернулися з-за кордону та інформувати поліцію.
5.
Кременецькому відділу поліції ГУНП в Тернопільській області :
5.1. забезпечити виконання заходів для обмеження скупчення громадян;
5.2. проводити рейди по дотриманню громадянами карантинного режиму
на території Почаївської ОТГ.
6.
Запровадити обмеження кількості відвідувачів у торгових закладах,
АЗС та аптеках для запобігання скупченню людей до 3-х осіб із дотриманням
безпечної відстані між ними.
7.
Почаївському ККП організувати у разі необхідності проведення
дезінфікуючих заходів на території громади.
Голосували:
Про додаткові необхідні заходи щодо запобіганню
захворювання COVID-19 на території Почаївської міської ОТГ.

інфекційного

За – «15», проти - «0», утримались – «0»
Голова комісії з
питань ТЕБ та НС
Почаївської МОТГ

В.С. БОЙКО

Секретар комісії

Н.М. ЛІВАР

