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КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРОТОКОЛ № 7
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
15 березня 2021 року

м. Козятин

Головуючий: голова міської комісії з питань ТЕБ та НС - міський голова
Єрмолаєва Т.М.
Присутні: члени комісії (згідно списку).
РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ:
І. Про стан захворюваності гострою респіраторною хворобою COVID-19
та заходи щодо боротьби з її поширенням.
(КРАВЧУК О.М., РАДОГОЩИНА Ю.В., ЯЩУК Л.О.)
За результатами доповідей та з урахуванням обговорень, на підставі
постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 104, постанов
Головного санітарного лікаря України від 09.05.2020 № 16,17,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан захворюваності в Козятинській
територіальній громаді на COVID-19 прийняти до відома.

міській

2. Заборонити:
- приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових
заходів;
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
- приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейні.
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
- організацію дозвілля у закладах громадського харчування (ресторанах,
кафе, барах, тощо), у тому числі проведення святкових заходів, банкетів, майстеркласів, публічних подій тощо;
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
- розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані
меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним
столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять
до закладу і пересуваються по ньому із вдягненими засобами індивідуального
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та
рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для
приймання їжі та/або напоїв);
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Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
- перебування відвідувачів більше, ніж 1 людина на 10 квадратних метрів
площі зали обслуговування та дистанції між відвідувачами 1,5 метри у закладах
торговельного та побутового обслуговування;
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
3. Тимчасово скасувати рейси пільгового проїзду для всіх категорій
пільговиків.
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
4. З метою зменшення контактів найбільш вразливої до коронавірусу вікової
групи старше 60 років, рекомендувати власникам закладів торговельного і
побутового обслуговування та населенню територіальної громади наступні
години відвідування магазинів:
- вікова група 60 років і старші – з 08.00 год. до 12.00 год.;
- вікова група до 59 років – з 12.00 год. до 24.00 год.
5. Для проведення перевірок дотримання протиепідемічних карантинних
заходів в громадському транспорті, закладах громадського харчування, ринках,
об’єктах торговельного і побутового обслуговування створити 4 спільні рейдові
групи по 4 чол. кожна. Початок роботи групи з 08.00 год. 16.03.2021, графік
роботи встановлюється за погодженням з відділенням поліції №2 окремо.
Склад групи: відділення поліції №2 Хмільницького ВП ГУНП – 1 чол.
(старший групи), управління Держпродспоживслужби – 1 чол., управління ЖКГ –
1 чол., представник підприємців – 1 чол.
Термін виконання: з 16.03.2021 до окремого рішення
6. Відділу внутрішньої політики міської ради (Янковчук Н.):
- активізувати проведення серед населення територіальної громади
роз’яснювальної роботи щодо дотримання протиепідемічних заходів;
- забезпечити доведення рішення комісії до населення, поширення його у
засобах масової інформації та через мережу Інтернет.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
– начальника управління соціальної політики міської ради Марченка К.В.
ІІ. Про забезпечення реалізації заходів пожежної та техногенної безпеки
об’єктів та населених пунктів у весняно-літній пожежно-небезпечний період
2021 року.
(СВІТЛИШИН Д.В.)
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія ВИРІШИЛА:
1. Козятинському РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області:
1.1. Продовжити проведення інструктажів та навчань населення з питань
пожежної безпеки в громадських місцях, на виробництві та в побуті.
Термін виконання: постійно
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1.2. В межах повноважень здійснювати контроль за станом боєздатності
наявних пожежних формувань, створених в населених пунктах та на
підприємствах.
Термін виконання: відповідно до графіків
1.3. Організувати постійну передачу коротко текстових застережень,
звернень до громадян через ЗМІ, об’єктові радіовузли підприємств, ринків,
залізничного вокзалу та автостанції, розміщення в усіх видах громадського
транспорту листівок, плакатів та інших матеріалів внутрішньої та зовнішньої
протипожежної реклами.
Термін виконання: постійно
1.4. Надіслати керівникам підприємств, організацій, установ та закладів
незалежно від форм власності та підпорядкування рекомендаційні листи, щодо
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на підконтрольних об’єктах в
умовах весняно-літнього пожежонебезпечного періоду
Термін виконання: березень
2. Керівникам підприємств, організацій, установ та закладів незалежно від
форм власності та підпорядкування:
2.1. Взяти під особистий контроль ситуацію щодо готовності підприємств та
організацій до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду. У разі наявності
проблемних питань негайно інформувати відповідні органи та служби, і вживати
невідкладних заходів щодо їх усунення.
Термін виконання: постійно
2.2. Силами адміністрацій об’єктів, відомчої пожежної охорони,
добровільних
пожежних
дружин
організувати
комісійні
перевірки
протипожежного стану виробничих, складських, культурно-видовищних,
оздоровчих, навчальних закладів, інших будівель зі значним скупченням людей,
місць зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, а також територій
житлового сектору населених пунктів. Вжити невідкладних заходів до усунення
виявлених недоліків.
Термін виконання: травень-червень
2.3. Пройти навчання з питань пожежної безпеки та функціональне навчання
з питань цивільного захисту.
Термін виконання: березень-травень
2.4. Наказами керівників об’єктів призначити відповідальних осіб за
протипожежний стан будівель, приміщень, цехів, складів та інших дільниць, на
яких покласти здійснення контролю за станом протипожежного режиму,
справністю електроустановок, технологічного обладнання, вжиття необхідних
заходів до усунення недоліків, а також ретельне проведення оглядів виробничих
приміщень після закінчення роботи.
Термін виконання: травень
2.5. Організувати проведення громадських оглядів протипожежного стану
об’єктів із залученням до цього членів добровільних пожежних дружин. У процесі
оглядів проаналізувати і визначити додаткові заходи до посилення пожежної
безпеки об’єктів. Перевірити справність систем виявлення та гасіння пожеж,
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пристроїв блискавкозахисту, електрообладнання, пожежної техніки, внутрішнього
і зовнішнього протипожежного водогону та інших систем водопостачання, а в раз
їх несправності вжити невідкладних заходів щодо приведення їх в робочий стан.
Забезпечити підпорядковані об’єкти необхідною кількістю первинних засобів
пожежогасіння (вогнегасниками та пожежними щитами з відповідним
інвентарем) та перевірити боєздатність добровільних пожежних дружин.
Термін виконання: травень-червень
2.6. Очистити виробничі, складські та господарські території, горища та
підвали від спалимих матеріалів. Категорично заборонити спалювання сміття,
виробничих відходів біля будівель та споруд. Їх утилізацію здійснювати тільки в
спеціально відведених для цього місцях.
Термін виконання: постійно
2.7. Зобов’язати керівників навчальних, лікувальних, оздоровчих, культурновидовищних закладів, та інших об’єктів зі значним скупченням людей практично
відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії згідно з планами евакуації людей
на випадок виникнення пожежі.
Термін виконання: постійно
2.8. Визначити порядок зберігання та використання вибухо-пожежонебезпечних речовин та інших матеріалів, що мають підвищену пожежну
небезпеку. Особливу увагу звернути на відповідність протипожежним вимогам
місць їх використання, фасування, проведення зливних і наливних операцій.
Термін виконання: постійно
2.9. Провести додаткові протипожежні інструктажі з працівниками, що
зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, обслуговуючим
персоналом електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та
іншого інженерного обладнання.
Термін виконання: травень-червень
2.10. В усіх підприємствах, організаціях, установах та закладах опрацювати
загальнооб’єктові інструкції про заходи пожежної безпеки. Переглянути та
доповнити склад бойових розрахунків ДПД (ДПК). Закріпити за ними виробничі
дільниці для нагляду за дотриманням протипожежного режиму.
Термін виконання: травень-червень
3. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи
(Липовецький Г.І.) спільно з Козятинським РС ГУ ДСНС України у Вінницькій
області (Кирдан В.В.) розробити комплекс заходів щодо попередження пожеж та
загибелі людей на них.
Термін виконання: квітень
4. Козятинському міському територіальному центру соціального
забезпечення (Дацюк О.О.), управлінню сімейної, дитячої та молодіжної політики
(Зарічна Л.М.), старостам старостинських округів спільно із співробітниками
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області провести
роз’яснювальну роботу серед населення в частині попередження пожеж та
загибелі людей на них, особливу увагу звернути на громадян, віднесених до групи
ризику.
Термін виконання: березень-травень
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5. Старостам старостинських округів при проведенні зборів мешканців
сільських населених пунктів обговорювати питання попередження пожеж в
побуті, запрошувати на їх проведення співробітників Козятинського РС ГУ ДСНС
України у Вінницькій області.
Термін виконання: протягом року
6. Відділу з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи
(Липовецький Г.І.) забезпечити виготовлення та розповсюдження малоформатних
листівок по попередженню пожеж в весняно-літній період від порушення правил
пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок,
необережного поводження громадян з вогнем.
Термін виконання: березень-травень
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
Козятинського РС ГУ ДСНС України у Вінницькій області Світлишина Д.В.

Голова комісії

Секретар комісії

Т.Єрмолаєва

Г.Липовецький

