
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 №
позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 16.03.2020 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 додаткових заходів реагування в умовах загрози епідемії 

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 додаткових заходів реагування в умовах загрози 

епідемії гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (Covid- 
19) на територію Перещепинської ОТГ прийняти до відома і визнати такою, що 
потребує прийняття додаткових заходів реагування.

2. Призупинити на час карантину діяльність наступних об’єктів з 17 
березня по 03 квітня 2020 року з 00.00 год.:

• усіх магазинів, крім продуктових, аптек та АЗС;
• торгівельних центрів;

• будівельних, продуктових ринків;

• ресторанів, закладів громадського харчування (серед іншого у мотелях), 
барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;

• клубних закладів, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
• дитячих майданчиків, у тому числі спортивних;

• тренажерних залів, спортивних майданчиків та стадіонів.
Термін: з 17.03. по 03.04.2020

2.1. За невиконання п.2 керівники закладів, підприємств, організацій незалежно 
від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів підприємницької
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діяльності, що знаходяться на території Перещепинської ОТГ несуть персональну 
відповідальність.

3. Створити штаб прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії 
коронавірусу інфекції Covid-19 Перещепинської ОТГ у складі:

1) САВЄЛЬЄВ Володимир Іванович, міський голова;
2) ПОГОРІЛА Ніна Степанівна, заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради;
3) КОПИТЬКО Марина Григорівна, секретар міської ради;
4) ФІЛЯЮШКІНА Любов Вікторівна, керуюча справами, (секретар) 

виконавчого комітету;
5) НЕЧИПОРЕНКО Марина Олександрівна, начальник відділу економіки, 

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер;
6) ГОДОВАНИК Олег Леонідович, начальник відділу ЖКГ, комунальної 

власності, будівництва та земельних відносин;
7) МАНОЙЛО Ігор Вікторович, водій;
8) ОВЕЧКО Анастасія Костянтинівна, секретар комісії ТЕБ і НС;
9) КУЧИНА Ольга Павлівна, начальник служби у справах дітей 

Перещепинської міської ради;
10) ВАРЯНИЦЯ Сергій Романович, т.в.о. начальника Перещепинського ВП 

Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області;
11) ДОВГАНИЧ Сергій Віталійович, в.о.головного лікаря Перещепинської 

РЛ№2;
12) СЕНЧУК Євген Володимирович, начальник 49-ДПРЧ ГУДСНС в 

Дніпропетровській області.
4. З метою попередження розповсюдження захворюваності на гостру 

респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19:
4.1. Керуючій справами, (секретарю) виконавчого комітету 

Перещепинської міської ради:
4.1.2. Підготувати розпорядження про тимчасове зупинення роботи об’єктів 

загального користування, розташованих на території Перещепинської міської ОТГ.
4.1.3. Підготувати розпорядження про запровадження дистанційної роботи на 

дому виконавчого апарату Перещепинської міської ради та її структурних підрозділів 
з 17.03. по 03.04.2020 року.

5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, що розміщені 
на території Перещепинської ОТГ, запровадити з 17 березня по 03 квітня 2020 року 
дистанційну роботу своїх працівників на дому.

4. Контроль за ви^а^м^рішення міської комісії покласти на заступника 
міського голови з пи * ет^хвиконавчих органів ради ПОГОРІЛУ Ніну
Степанівну.

Голова міської комісії «я

Секретар міської комісії'

В. І. САВЄЛЬЄВ

А.К. ОВЕЧКО


