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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

ПРОТОКОЛ № 15 від 30.04.2020 р. 
спільного позапланового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 
тимчасової міської протиепідемічної комісії

Оригінал: управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно -  оборонної роботи та діяльності
правоохоронних органів
копії: згідно з реєстром розсипки

„  вн № 103/3Q.3-01 §ід 30.04.2020 . .. . ... .
Головував: міський голова, голова міської комісії з питань ТЕБ і НС
Р. Марцінків

Слухали: 1. Про виконання заходів щодо недопущення поширення 
коронавірусної інфекції на території Івано-Франківської ОТГ(Р. Марцінків, 
М. Бойко, О. Костенко, А. Хруник, А. Гіглюк).

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія 
вирішила:

1.1.Управлінню охорони здоров’я міської ради (М. Бойко) посилити 
роботу із виконання заходів щодо недопущення поширення коронавірусної 
інфекції на території Івано-Франківської ОТГ.

Термін: впродовж карантину

1.2. Пункт 2. протоколу № 14 спільного позачергового засідання міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 
тимчасової міської протиепідемічної комісії від 24.04.2020 р. викласти в 
наступній редакції:

заборонити відвідування мешканцями Івано-Франківської ОТГ 
кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післяпасхальні (післявеликодні) 
поминальні дні, крім випадків здійснення поховання померлого за умови 
проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, 
зокрема участі не більше ніж 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не 
менше ніж 1,5 м.

Термін: післяпасхальні 
(післявеликодні) поминальні дні
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Слухали: 2. Про роботу агропромислових ринків на території Івано- 
Франківської ОТГ та суб’єктів господарської діяльності (Р. Марцінків, 
Т. Слободян).

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія 
вирішила:

2.1. Пункт 1.4. протоколу № 8 спільного позачергового засідання 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
та тимчасової міської протиепідемічної комісії від 18.03.2020 року (в редакції 
від 24.04.2020 року протокол № 14)доповнити абзацом такого змісту:

“агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів 
відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів” (далі — агропродовольчі ринки), за умови 
дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, 
встановлених головним державним санітарним лікарем України”.

2.2. Вважати таким, що втратив чинність п.1.1. протоколу № 13 
спільного позачергового засідання міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової міської 
протиепідемічної комісії від 16.04.2020 року.

2.3. Пункт 1.2.3. протоколу № 10 спільного позачергового засідання 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
та тимчасової міської протиепідемічної комісії від 25.03.2020 р. викласти в 
наступній редакції:

«Суб’єктам господарської діяльності, керівникам, власникам, 
орендарям закладів та установ, діяльність яких не заборонена відповідно до 
пункту 1.4. протоколу № 8 спільного позачергового засідання міської комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової 
міської протиепідемічної комісії від 18.03.2020 року (в редакції від 24.04.2020 
року протокол № 14):

1) забезпечити ретельне прибирання та дезінфекцію на територіях та у 
приміщеннях закладів в яких здійснюється діяльність не рідше, як двічі на день, 
а також посилене прибирання по завершенню робочого дня та санітарну обробку 
прилавків, території тощо.

2) забезпечити дистанцією між персоналом, продавцями та відвідувачами 
не менше 2 метрів один від одного.
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3) всі працівники (адміністрація, менеджери, технічний персонал, 
продавці, касири тощо) повинні бути забезпечені засобами індивідуального 
захисту: захисні маски, рукавиці латексні/нітрилові, антисептичні засоби.

4) зобов’язати працівників/продавців при роботі з продуктами харчування 
використовувати поліетиленові одноразові рукавиці поверх 
латексних/нітрилових.

5) за можливості вжити заходів щодо захисту продуктів харчування, які не 
упаковані в пластик чи поліетилен.

6) забезпечити наявність у вбиральнях, які розміщені на території та у 
приміщеннях закладів в яких здійснюється діяльність: антисептичних засобів, 
рідкого мила, одноразових паперових рушників, протічної води.

7) забезпечити наявність в загальнодоступних місцях на території та у 
приміщеннях закладів в яких здійснюється діяльність станцій гігієни рук: 
антисептичних засобів, одноразових паперових рушників.

8) перед початком роботи та не менше двох разів протягом дня проводити 
безконтактну термометрію персоналу (адміністрація, менеджери, технічний 
персонал, продавці, касири тощо). У разі виявлення підвищеної температури тіла 
та/або інших ознак респіраторного захворювання обмежити доступ таких осіб на 
територію та у приміщення закладів в яких здійснюється діяльність та 
рекомендувати їм самоізолюватися і в телефонному режимі звернутися до 
сімейного лікаря/терапевта.

9) при вході відвідувачів на території та у приміщення закладів в яких 
здійснюється діяльність проводити безконтактну термометрію. У разі виявлення 
підвищеної температури тіла та/або інших ознак респіраторного захворювання 
обмежити доступ таких осіб на територію та у приміщення закладів в яких 
здійснюється діяльність та рекомендувати їм самоізолюватися і в телефонному 
режимі звернутися до сімейного лікаря/терапевта.

10) запровадити журнал обліку, в якому персонал (адміністрація, 
менеджери, технічний персонал, продавці, касири тощо) зобов’язані під 
особистий підпис зазначати стан свого здоров’я.

11) вжити заходів щодо обмеження доступу на територію та у приміщення 
закладів в яких здійснюється діяльність персоналу (адміністрація, менеджери, 
технічний персонал, продавці, касири тощо), які протягом останніх 14 днів 
перебували за межами території України.

12) рекомендувати керівникам закладів, на період дії обмежувальних 
заходів (карантину), зменшити (а у разі вимушеної зупинки роботи -  припинити 
нарахування) плату за оренду торгових приміщень, тимчасових споруд, 
торгівельних прилавків, рядів тощо.

13) вжити заходів щодо обмеження доступу та перебування в закладах 
працівників/продавців та відвідувачів без вдягнутих засобів індивідуального
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захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених 
самостійно.

14) забезпечити одночасне перебування в приміщенні, де здійснюється 
діяльність не більше 1 відвідувача на 10 м2 торгової площі (включно, без 
врахування складських та інших допоміжних приміщень).

Слухали: 3. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Івано- 
Франківської міської об’єднаної територіальної громади управлінню з 
питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи та 
діяльності правоохоронних органів міської ради (І. Влізло)

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія 
вирішила:

управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 
роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І. Влізло) підготувати 
звернення до міського голови щодо виділення коштів в сумі 49,0 тис. грн. з 
резервного фонду бюджету Івано-Франківської міської об’єднаної 
територіальної громади для придбання засобів індивідуального захисту з 
подальшою передачею їх в/ч 1241 Національної гвардії України, управлінню 
патрульної поліції в Івано-Франківській області, Івано-Франківському відділу 
поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, КП « Муніципальна інспекція 
«Добродій»

Термін: до 04.05.2020 р

4. Відділу патронатної служби (В. Дротянко) :
розмістити протокол спільного позачергового засідання міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової 
міської протиепідемічної комісії на офіційному сайті виконавчого комітету 
міської ради та інших засобах масової інформації.

Термін: до 04.05.2020 р.

5. Контроль за організацією виконання рішень позапланового засідання 
міської комісії з питань ТЕБ і НС та тимчасової міської протиепідемічної комісії 
покласти на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій, 
мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів міської 
ради ( І. Влізло), начальника управління охорони здоров’я міської ради 
( М. Бойко).
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В Контроль за виконанням рішень позапланового засідання міської комісії 
з питань ТЕБ і НС та тимчасової міської протиепідемічної комісії покласти на 
заступників міського голови згідно розподілу посадових обов’язі

Міський голова, 
голова міської комісії 
з питань ТЕБ і НС

Перший заступник міського голови, 
голова тимчасової місько'Г 
протиепідемічної комісії

Секретар тимчасової міської 
протиепідемічної комісії

Секретар комісії ТЕБ і НС

Р. Марпінків

М. Вітенко

М. Бойко 

І. Ерстенюк
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