
ПРОТОКОЛ  № 1-С 

позачергового засідання  спільної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  Острозького району та  Острозької 

міської ОТГ. 

 
«16»  березня  2020 року                                                                       м. Острог  
 
Головував: Голова районної державної адміністрації, голова Комісії 

Олександр ХАРЧУК. 

                       Острозький міський голова, голова  Комісії  Олександр Шикер. 

Присутні: члени Комісій (за списком) 

Запрошені: сільські голови, керівники підприємств (за списком) 

 

Про заходи щодо попередження розповсюдження та поширення на 

території Острозької міської ОТГ та  Острозького району гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом та невідкладне 

забезпечення медичних, соціальних працівників  засобами  

індивідуального захисту . 

(Доповідь: Веляник В.В. співдоповідь: СтратюкО.А.)  

З урахуванням доповіді, співдоповіді та за результатами обговорення 

питання порядку денного Комісія вирішила: 

1. Призупинити роботу всіх розважальних, культурних закладів, 

виставкових зал, торгівельних центрів, крім секторів продовольчих товарів до 

03 квітня 2020 року включно. 

Термін: з 17.03. 2020 року. 

2. Тимчасово призупинити роботу всіх ринків (крім торгівлі 

продовольчими товарами), закладів громадського харчування та побутового 

обслуговування населення на території міської ОТГ та Острозького району. 

Термін: з 17.03. по 03.04. 2020 р. 

3. Острозькому районному управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в області, виконавчим комітетам  сільських рад 
тимчасово призупинити роботу всіх ринків (крім продовольчих) на території 

міської ОТГ та Острозького району до  03 квітня 2020 року включно. 

Термін: з 17.03. по 03.04. 2020 р. 

4. Острозькому відділу поліції ГУ НП в Рівненській області, 

виконавчому комітету Острозької міської ради, виконавчим комітетам  

сільських рад  

Вжити заходів щодо недопущення несанкціонованої торгівлі на вулицях 

населених пунктах Острозької міської ОТГ, Острозького  району та 

забезпечити громадський порядок і виконання обмежувальних заходів на 

території міської ОТГ та Острозького району. 

.       

Термін: з 17.03.по 03.04 2020 р. 

 

 



5. КНП «Острозька центральна районна лікарня», КНП                        

«Острозький районний центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги». 

Підготувати звернення та узагальненні кошторисні розрахунки на 

проведення невідкладних закупівель засобів індивідуального захисту медичних 

працівників. 

Термін: до 17.03.2020. 

6. Відділу економіки, торгівлі та побутового обслуговування 

виконавчого комітету Острозької міської ради, відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства, інфраструктури, 

агропромислового розвитку та захисту довкілля райдержадміністрації за 

результатами звернення   КНП «Острозька центральна районна лікарня», КНП       

«Острозький районний центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги», з урахування пропозицій фінансового управління 

райдержадміністрації та виконавчого комітету Острозької міської ради 

підготувати проект  рішення (розпорядження) щодо виділення коштів з 

резервного фонду міського та  районного бюджету на закупівлю засобів 

індивідуального захисту медичних працівників 

Термін: до 19.03.2020. 

7. Управлінню соціального захисту райдержадміністрації, 

Острозькому районному територіальному центру соціального 

обслуговування ( надання соціальних послуг), Острозькому районному 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управлінню  праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету Острозької міської 

ради, Острозькому міському територіальному центру соціального 

обслуговування ( надання соціальних послуг), Острозькому міському 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити соціальних 

працівників, що обслуговують населення. Засобами індивідуального захисту 

органів дихання.  

Термін:  до19.03.2020. 

8. Виконавцям про хід виконання рішень інформувати Комісії через 

відділ х питань НС та ЦЗН, мобілізаційної роботи виконавчого комітету 

Острозької міської ради, сектор цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами райдержадміністрації до 05квітня  2020 року. 

 
Голова райдержадміністрації, 
голова Комісії           Олександр ХАРЧУК 
 
Міський голова, Голова Комісії                                      Олександр ШИКЕР 

 

Секретар Комісії            Ірина  КОРЕШНЯК 

 

Секретар Комісії                                                          Валентин ШАВУРСЬКИЙ 

 


