
Перещепинська міська рада

Міська комісія з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій 
51220, м. Перещепине, вул. Шевченка, 43, e-mail: info@pereschepynske.otg.dp.gov.ua

ПРОТОКОЛ №JL 
позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 11.03.2020 м. Перещепине

Головував: голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій, Перещепинський міський голова САВЄЛЬЄВ Володимир 
Іванович.

Присутні:
- члени міської комісії;

Слухали доповідь:
Про введення карантинних заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом 2019-nCoV (Covid-19) на територію Перещепинської ОТГ.

Доповідали:
- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛА Ніна Степанівна;
Заслухавши доповідь з цього питання, -

комісія вирішила:
1. Інформацію про введення карантинних заходів щодо запобігання занесенню 

і поширенню випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 
2019-nCoV (Covid-19) на територію Перещепинської ОТГ прийняти до відома.

2. З метою запобігання запобігання занесення і поширення випадків гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (Covid-19) на 
територію Перещепинської ОТГ:

2.1. Призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, дошкільної, 
позашкільної освіти, мистецьких, художніх та спортивних школах усіх типів та форм 
власності на території Перещепинської ОТГ.

Термін: з 12.03.2020 до 03.04.2020
2.2. Відпрацювання навчального матеріалу проводити з використанням 

технологій електронного навчання (електронний щоденник, електронна пошта, групи 
в чатах, тощо).

Термін: з 12.03.2020 до 03.04.2020
2.3. Призупинити проведення культурно-масових та спортивних заходів.

Термін: з 12.03.2020 до 03.04.2020
2.4. Забезпечити обмеження проведення масових заходів (більше 200 осіб).

Термін: з 12.03.2020 до 03.04.2020
2.5. Керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від форм 

власності, що знаходяться на території Перещепинської ОТГ:
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2.5.1. Посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів (до
200 осіб), підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та 
проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях.

Термін: з 12.03.2020 постійно
3. Керуючій справами, (секретарю) виконавчого комітету Перещепинської 

міської ради:
3.1. Підготувати розпорядження щодо запобігання поширення на території 

Перещепинської ОТГ коронавірусу COVID-19.
4. Контроль за виконанням рішення міської комісії покласти на заступника 

ади ПОГОРІЛУ Ніну
хінська

Секретар міської

МІСЬКОГО голови 
Степанівну.

Голова міської к В. І. САВЄЛЬЄВ

А.К. ОВЕЧКО


