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П Р О Т О К О Л   № 3 

засідання Липовецької міської комісії з питань техногенно – екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

22  лютого 2021 року                                                                             м. Липовец 

                                                

                                              ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

 

Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на період 

адаптивного карантину 

 

         Виступила в.о. міського голови Назаренко О.О. з інформацією про 

виконання протоколу обласної комісії ТЕБ та НС від 20 лютого 2021 року № 5 

«Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на період адаптивного 

карантину»  

 

 КОМІСІЯ ВИРІШИЛА : 

1.Інформацію в.о.міського голови Назаренко О.О  прийняти до відома.                                                                                      

2.Начальнику управління освіти, культури, молоді та спорту міської ради 

Білозеровій Л.П. перевести навчальний процес у закладах середньої освіти 

Липовецької міської на дистанційну форму навчання ( за виключенням 1-4 

класів, які здійснюють навчання очно). 

                                                      Термін виконання: з 23 лютого 2021 року 

3.Керівникам підприємств, установ та організацій територіальної громади, 

об’єктам господарювання забезпечити безумовне виконання протиепідемічних 

вимог на підвідомчих об’єктах.  

                                                       Термін виконання: невідкладно 

4.Начальнику відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради       

( Любченку В.І.) спільно з начальником відділу поліції № 4 Вінницького 

районного управління поліції ГУ поліції у Вінницькій області   

( Дармограй П.В.): 

4.1.Посилити контроль за особами, які підлягають самоізоляції; 

4.2.Спільно з директором КНП «Липовецький міський центр первинної медико-

санітарної допомоги» міської ради ( Бондар В.М,)  своєчасне подання до відділу 
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поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУ поліції у Вінницькій 

області інформації про осіб , щодо яких є підозра на інфікування,або осіб, які 

хворіють на СОVID-19 та не потребують госпіталізації , про перелік осіб які 

мали контакт з пацієнтом із підтвердженням випадком СОVID-19  для внесення 

в мобільний додаток «Вдома». 

                                                             Термін виконання : невідкладно 

5. Начальнику відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції 

ГУ поліції у Вінницькій області  ( Дармограю П.В.) спільно з начальником 

Липовецького управління ГУ Держпродспоживслужби у Вінницькій області  

( В’юник С.І.) забезпечити в межах компетенції , проведення перевірок 

дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час 

карантину у громадському транспорті, закладах громадського харчування, 

розважальних закладах міської  територіальної громади.  

             Термін виконання : невідкладно 

6.Начальнику Липовецького управління ГУ Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області ( В’юнику С.І.) посилити контроль за дотримання 

протиепідемічних заходів на об’єктах торгівлі ( агропродовольчих та 

промислових ринках),  навчальних закладах територіальної громади  усіх 

рівнів. 

                                                              Термін виконання : невідкладно 

7. Начальнику відділу соціального захисту та охорони здоров’я міської ради 

 ( Любченку В.І.): 

-  з метою недопущення тяжких випадків захворювання на COVID-19 та 

попередження ускладнень провести наради з керівниками медичних закладів , 

щодо організації вчасного виявлення, обов’язкового патронажу та направлення 

до медичних закладів хворих на коронавірусну хворобу лікарями первинної 

ланки; 

- посилити роботу з керівниками медичних закладів щодо неухильного 

виконання вимог наказу МОЗ України від 28.03.2020 року №  722 « Організація 

надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу COVID -19” із 

змінами в частині відбору контингентів осіб, які підлягають обстеженню на 

корона вірусну хворобу COVID-19 , термінів відбору біологічного матеріалу, 

переліку та послідовності застосування тестів.                                                                                    

                                                              Термін виконання:невідкладно 

8.Провідному спеціалісту з питань комунікацій з громадськістю загального 

відділу виконавчого комітету міської ради ( Бондар Н.Л.): 

- активізувати роботу в засобах масової інформації з питань необхідності 

дотримання протиепідемічних вимог громадянами та суб’єктами господарської 

діяльності; 

- провести роз’яснювальну роботу з представниками релігійних громад щодо 

необхідності суворого дотримання протиепідемічних вимог під час богослужінь 

та інших релігійних заходів. 

                                                                 Термін виконання: невідкладно 

 



9.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Фоміну О.В. 

 

В.о. голови комісії                            Олеся НАЗАРЕНКО 

 

Секретар комісії                               Володимир МИХАЙЛЕНКО 

 

 


