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ПРОТОКОЛ №4
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій Почаївської міської об’єднаної територіальної
громади
від 28.04.2020р.

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
- Директор КНП «Почаївська районна комунальна лікарня» – 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
- В.о. старости - Наклюцька Юлія Миколаївна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про епідеміологічну ситуацію, яка виникла та території Почаївської
об’єднаної територіальної громади внаслідок поширення коронавірусу
COVID-19.
СЛУХАЛИ: Бойка В.С. голову комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, який зазначив про те, що станом на 27 квітня 2020 року
епідеміологічна ситуація та території Почаївської міської ради є критичною ( за
офіційними даними в Кременецькому районні) у зв’язку із збільшенням
чисельності госпіталізованих осіб до КНП «Почаївська РКЛ» із підтвердженим
діагнозом COVID-19 та подальшою динамікою до їх збільшення . У зв’язку із
чим є нагальна потреба забезпечити відповідними медичними засобами,
препаратами та обладнанням КНП «Почаївська РКЛ», Почаївську підстанцію
Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, амбулаторію ЗПСМ
м. Почаїв.
СЛУХАЛИ: Кучера Б.Є., члена комісії директора КНП «Почаївська РКЛ»
Кременецької районної ради, який ознайомив членів комісії з ситуацію, яка
виникла у КНП «Почаївська РКЛ» Кременецької районної ради та зазначив
потреби у додатковому обладнанні, а саме: кардіомоніторів, апаратів штучної
вентиляції легень, пульсоксиметрів, кисневих концентраторів, стаціонарний
рентген апарат, медикаментів для безкоштовного
лікування хворих на
коронавірусну хворобу COVID-19, засобів дезінфекції та засобів індивідуального
захисту, орієнтованою вартістю 10,00млн.грн.
Заслухавши доповідачів про ситуацію, яка виникла та території Почаївської
об’єднаної територіальної громади, внаслідок поширення коронавірусу COVID-19
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доручити Почаївському міському голові звернутися до Президента
України, Прем’єр-Міністра України, Міністра фінансів України, Міністра
охорони здоров’я України, Головного санітарного лікаря України щодо
виділення коштів в сумі 10,00 млн. грн. для закупівлі необхідного обладнання,
медикаментів для безкоштовного лікування хворих, дезінфікуючих засобів,
засобів індивідуального захисту для КНП «Почаївська РКЛ» Кременецької
районної ради, Почаївської підстанції Центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф, амбулаторії ЗПСМ м. Почаїв.
Голосували:
За – «13», проти - «0», утримались – «0»
Голова комісії з
питань ТЕБ та НС
Почаївської МОТГ

В.С. БОЙКО

Секретар комісії

Н.М. ЛІВАР

