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ПРОТОКОЛ NЬ4
позачергового засiдання районноi koMicii з питань техногецно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних ситуацiй
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Головував: Голова районноi KoMiciT з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацiТ П.В.Назар.

Пршсуmнi..Члени комiсiй (за окремим списком)
Запрошенi:
1. Терлецька Тетяна IBaHiBHa - голова СтаросамбiрськоТ районноТ ради.
2. Терлецький Володимир Романович - в.о. завiдувача Старосамбiрського

мiжрайонного вiддiлу лабораторних дослiджень ДУ (ЛОЛЦ моЗ УкраiЪи>.
з. СавеНко Василь олексiйович - директор КНП СРР <Старосамбiрський

центр tIервинноТ медичноТ допомоги>>.
4. ГалевиЧ Марта Ростиславiвна заступник директора кнП срр

<Старосамбiрський центр первинноТ медичноi допомоги>>.
5. Трухим Iгор Станiславович - Старосамбiрський мiський голова.
6. Пальна СергiЙ Степанович головний спецiалiст з мобiлiзацiйноi та

режимно-сещретноi роботи апарату райдержадмiнiстрацii.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:1. Про стан забезпечення санiтарно-епиемiологiчного благополуччя
населенцЯ та викоцаннЯ заходiв щодо стабiлiзацil епiдемiчноi сиryацii,
спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-201 9.

2. Протипожежний та техногецний стан об'ектiв з масовим перебуваЕням
людей, а саме: цавчальцих закладiв Bcix piBHiB акредитацiI з пiдпорядкованими

P)I{ABHA АДМIНI С ТРАЦIЯ

З ПИТАНЪ ТЕХНОГЕННО_

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Старосамбiрськоi
районноI державноi адмiнiстрацii



-

-

iM ryртожитками, дошкiльних навчальних закладiв, закладiв охорони здоров'я
та соцiального захисту.

3. Про попередження виникнення нещасних випадкiв та посилення
iнформацiйноi роботи щодо правила поведiнки населення пiд час виявлення
вибухонебезпечних предметiв на територii Старосамбiрського району.

СЛУХАЛИ:
1. Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населення та виконаЕня заходiв щодо стабiлiзацii епИемiчноi сиryацii',
спричиненоi KopoHaBipycoM COVID-2019.

ВисТУПИЛИz
1. Яворський A.I. - наччLльник вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного

захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ.
2. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ,
3. Медвiдь I.0. - генерttпьний директор КНП СРР <Старосамбiрська центрirльна

районна лiкарня>.
4. Терлецька T.I. - голова СтаросамбiрськоI районноi ради.
5. Венцик Б.Р. начальник Старосамбiрського районного управлiння ГУ

Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi.
6. Савенко В.О. - директор КНП СРР <Старосамбiрський цеIIтр первинноТ

медичноi допомоги>.
7. Трухим I.C. - Старосамбiрський мiський голова.
8. Терлецький В.Р. - в.о. завiдувача Старосамбiрського мiжрайонного вiддiлу

лабораторних дослiджень ДУ dОЛЦ МОЗ Ущраiни>.
9. Щебак C.I. начальник управлiння соцiального захисту населенtul

райдержадмiнiстрацiТ.

За результатами розгJuIду питаннrI порядку денного позачергового засiданIuI

районноI KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй,
вiдповiдно до протоколiв Jфб вiд 10.03.2020 та Nч7 вiд 15.03.2020 позачергових
засiдань обласноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних
ситуацiй, -

ВИРIШИЛИ:
1.1. Взяти до вiдома iнформацiю начальника вiддiлу з питань оборонноТ роботи,

цивiльного захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ
Яворського A.I., генерitпьного директора КНП СРР <Старосамбiрська центрzlльна
районна лiкарня>> Медвiдя I.0.

1.2.Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту I. МедвЦю вважати прiоритетом для закупiвлi медзакJIадами медичне майно
та обладнаншI дJuI реанiмацiйноi та дихzlпьноi пiдтримки та засоби iндивiдуального
захисту медпрацiвникiв.

TepMiH виконання постiйно, до
стабiлiзацii епiдситуацii або
особливого розпорядження

1.3.Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту I. Медвiдю, Старосамбiрському мiжрайонному вiддiлу лабораторних
дослiджень ДУ (<ЛОЛЦ МОЗ Украihи> (В.Терлецький), Старосамбiрському

r



районному управлiнню ГУ Щержпродспоживслужби
(Б.Венцик):

у Львiвськiй областi

1.3.1. Забезпечити:
1.3.1.1. Посилений монiторинг стану захворюваностi населеншI на гостру

респiраторну хворобу, спричинену KopoHaBipycoM 20 1 9-nCov.
1.3.|.2. Належний контроль за виконанtulм визначених санiтарно-епiдемiчних

заходiв.
1.3.1.3. Свосчасне поданнJI головi районноТ KoMicii з питань ТЕБ i НС, головi

райдержадмiнiстрацii (щоденно на 10.00 год., 16.00 год.), ,.Щепартаменту охорони
здоров'я облдержадмiнiстрацiТ iнформацii та пропозицiй для прийнятгя ефективних

управлiнських рiшень.
1.3.1.4. Створення та ведення облiку наявного резерву медичного [epcoнtlJly, що

перебувае поза межами системи охорони здоров'я (зокрема медпрацiвникiв з
епiдемiологiчною пiдготовкою, що змiнили мiсце роботи, працездатних пенсiонерiв
тощо).

1.3.1.5. Пiдтриманrrя необхiдного запасу засобiв медичного призначенIuI,
захисного одяry, засобiв захисту органiв диханIuI, профiлактичних препаратiв,
дезiнфекцiйних засобiв, тощо.

TepMiH виконаЕня: постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацil або
особливого розпорядження

L.3.2. Опрацювати питання щодо:
|.3.2.|. Першочергового забезпечення засобами iндивiдуального медичного

захисту, зокрема респiраторами, медичних працiвникiв та здiйснити ix закупiвлю.
1.3.1,.2. Залучення приватних лабораторних центрiв до тестування з метою

виrIвленнrI KopoHaBipycHoi iнфекцii.
TepMiH виконання: постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацii або
особливого розпоряджеЕня

1.3.3. Органiзувати постiйниiт монiторинг епiдемiчноi ситуацii з ypaxyBaнIu{M

ризику занесеннrI корона BipycHoi iнфекцiт iз сусiднiх територiй та доржав.
TepMiH виконання: постiйно,
стабiлiзацii епiдсиryацii
особливого розпорядження

1.3.4. Уточнити (при необхiдностi розробити) районний план реаryвання на
медико-бiологiчнi надзвичайнi сиryацiТ та лiквiдацii ik наслiдкiв.

TepMiH виконання: до 19.03.2020.
1.4. Вiддiлу культури, молодi та спорту райдержадмiнiстрацii (П.Юрчик)

органiзувати проведення зустрiчi керiвництва райдержадмiнiстрацiТ з керiвниками
основних релiгiЙних органiзацiЙ району щодо можJIивостi переведеннrI служб, мес i
богослужiнь у максимrtльно дистанцiйному BapiaHTi.

TepMiH виконання: до L7.03.2020.
1.5. Керiвникам автотранспортних пiдприемств ТзОВ <<Самбiрське АТП-

14б08)>, ПП <Тур-Авто>>, ПАТ <<Львiвське АТП-14б30>), ТзОВ <<Львiвське АТП_
14631> забезпечити проведення дезiнфекцiйних заходiв у транспортних засобах
громадського користування, на вокзаJIах, станцiях, в iнших примiщеннях, де
перебувають пасажири.

TepMiH виконання: постiйно.
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1.б. Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту I.Медвiдю, вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та
взаемодii з правоОхороннимИ органамИ райдержадмiнiстрацii (А.Яворський)
провести розрахунки та уточнити номенкJIатуру районного резерву матерiально-
технiчних засобiв для запобiгання та лiквiдацii наслiдкiв поширення KopoHaBipycHoi
iнфекцiТ.

TepMiH виконання: до 01.04.2020.
1.7. ВЦДiлУ економiки, iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля

(М.МаСляк), Управлiнню соцiального захисту населення (С.Щебак) розгJuIIтути
питанIUI щодО забезпеченнЯ населеннrI продовольством та предметами першоi
необхiдностi в режимi доставки, особливо для осiб похилого Biky, якi мають
найбiльший ризик настанш{ летilпьних наслiдкiв.

TepMiH викоцання: до 01.04.2020.
1.8. Вiддiлу економiки, iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля

(М.Масляк) рекомендувати керiвникам аптечних закладiв, закладiв торгiвлi
продовольчими товарами та товарами поршоi необхiдностi продовжити режим роботи
закладiв до 22.00 год.

1.9. Управлiнню соцiального захисту населення (С.Цебак), районному
територiальному центру соцiального обслуговування (л.копач) забезпечити
постiйний монiторинг стану життсзабезпеченнrI одиноких осiб похилого BiKy,
позбавлених стороннього догляду та iнших соцiально-незахищених верств населення.

TepMiH вцконапня постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацil або
особливого розпорядженця

1.10. MicbrсиM, селищним, сiльським головам району:
1.10.1. Забезпечити неухильне виконання Алгоритму запровадженшI

протиепiдемiчних заходiв для запобiгання поширенню корона Bipycy covto -19 на
територii областi та КомуНiкацiйноГо планУ щодО визначеннJI алгоритмiв дiй у разi
виникненIШ захворюваннЯ на корона Bipyc CovID -19 з урахуваншIм заходiв
передбаченI4х у Нацiональному планi протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання
занесенню i поширенню на територii УкраiЪи гостроТ респiраторноi хвороби,
спричиненоТ KopoHaBipycoM 2019-пСоv, на 2020 piK, затвердженого розпорядженIUIм
KabiHeTy MiHicTpiB УкраiЪи вiд 3 лютого 2020 року Ns9З, та у Планi протиепiдемiчних
заходiв щодо запобiганшI поширенню гостроI респiраторноI хвороЪ", .rrр"чиненоТ
KopoHaBipycoM 2019-nCov у Старосамбiрському районi, затвердженому рiшенням
позачергового засiдання районноi KoMicii з питань ТЕБ i НС вiд 17 .02.2020 (протокол
Nэ2).

TepMiH викоцання: постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацii або
особливого розпорядження

1.10.2. Провести засiдання мiських, селищних, сiльських комiсiй KoMicii з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй для визначонIUI конкретних
заходiв та завдань щодо ефективноТ протидii поширенню KopoHaBipycHoT iнфекцii
серод населеншI та стабiлiзацii епiдемiчноТ ситуацii.

TepMiH виконанця: до 18.03.2020.
1.10.3. Забезпечити проведеннrI заходiв поточноТ дезiнфекцii у мiсцях масового

скупченнrI людей (ринки, супермаркети, закJIади громадського харчуванIUI та торгiвлi,
тощо).
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1.10.4. Органiзувати постiйниЙ монiторинг епiдемiчноi ситуацii з ypaxyBaHIUIM
ризику занесеннrI корона BipycHoT iнфекцii iз сусiднiх територiй та держав.

1.10.5. Негайно повiдомляти медичнi заклади району та райдержадмiнiстрацiю
через вiддiл з питань обороннот роботи, цивiльного захисту та взаемодiI з
правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворський) за тел.097 -7 о4-2049
про прибуття на пiдвiдомчi територii громадян УкраiЪи, якi повернулись з-за кордоЕу.

TepMiH виконання: постiйно, до
стабiлiзацii епiдситуацii або
особливого розпорядження

1.10.б. Провести розрахунки та уточнити номенкJIатури мiсцевих резервiв
матерiальних засобiв, розглянути можливiсть зztлучення коштiв резервн"f боrrдl"
мiсцевих бюджетiв для запобiгання та лiквiдацii наслiдкiв поширеннlI KopoHaBipycHoT
iнфекцii.

TepMiH виконання: до 01.04.2020.
1. 10.7. Максимально обмежити:
- проведення кульТурних, полiтичних, соцiальних, релiгiйних та iнших заходiв за

масовою участю громадян, викJIючити плануваннrI таких заходiв, у тому числi
пов'язаних з виiЪдом громадян УкраiЪи за кордон;

- робоry заюlадiв |ромадського харчування та торгiвельно-розважЕtльних це11грiв
(kpiM агIтек, автомобiльних заправних станцiй, продуктових торгiвельних зашlадiвта
заклrадiв торгiвлi товарами першоi необхiдностi);

- пересуванIuI населеннrI на адмiнiстративних територiях а також пересуваншI в
цромадських мiсцях без крайньоТ потреби. Запровадити дистанцiйний режим роботи
працiвникiв, переглянути режим роботи громадського транспорту та обйеж1aги
дозволенi збори людей у црупах до 10 осiб.

1.10.8. Перевести yci MacoBi соцiально значимi заходи в режим здiйснення
irrгернет-стримiнry.

1. 10.9. Рекомендувати населенню максимilJIьно обмежити фiзичнi коrrтакги.
TepMiH викопання постiйно, достабiлiзацii епiдсиryацii або
особливого розпоряджепня

1.10.10. Розглянути питання щодо забезпечення у населених 11унктах (на
пiдпорядкованих територiях) населення продовольством та предметами першоi
необхiдностi в режимi доставки, особливо для осiб no*"oo.o BiKy, якi 11au1qr"
найбiльший ризик настання летiLльних наслiдкiв.

TepMiH виконання: до 01.04.2020.
1.11,. Рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii запровадити дистанцiйний

режим роботи працiвникiв та обмежити доступ до центрi" оъ.rrу.овуванrul клiснтiв
надавачiВ комуцzLпьних послуг та центрiв наданшI- адмiнiстративних послуг,
максимatльно перевести обслуговування клiентiв в онлайн режим.

TepMiH викоцаЕня постiйно, до
стабiлiзацii епiдсиryацii або
особливого розпорядженняt-|2- РекоменДуватИ головi райдержадмiнiстрацii', органам мiсцевого

самоврядування, керiвникам установ та органiзацiй райопу:L-|2.I. Скасувати або максим€Lльно перевости в режим телефонних або
вiдеоконференцiй yci нарадчi заходи та засiдання колегi-i"r* i дорадчих органiв
(зокрема цромадських слухань i обговорень), за винятком викJIючних випадкiв.
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t.|2.2. Скасувати проведення особистих гrрийомiв громадян в ycix органах

державноi влади та органах мiсцевого самоврядуванIuI.
TepMiH виконання: до стабiлiзацii
ситуацii.

1.13. Рекомендувати керiвникам пИпри€мств, установ та органiзацiй ycix
форм власностi розташованих на територii району:

1. 13. 1. Запровадити дистанцiйний рожим роботи працiвникiв.
1.13.2. Запровадити щоденний температурний скринiнг персоналу, негаЙно

вiдправляти додому на самоiзоляцiю ycix працiвникiв, якi мають ознаки гострих

респiраторних захворювань.
1.13.3. Максимально перевести здiйснювану персонirлом робоry на вiддалений

доступ iз застосуванням електронних комунiкацiй i технологiй.
1.13.4. Запровадити режим профiлактичного спостереженнrI за особами iз числа

персонitлу, якi вiдвiдувrtли краТни iнфекцiйного ризику.
1.13.5. Передбачити режим реryлярного провiтрювання службових примiцень,

за проводити дезiнфекцiйнi заходи.
TepMiH виконання: до стабiлiзацii
сиryацii.

1.14.Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту I. МедвЦю, Старосамбiрському районному радiомовленню <<Голос

прпкарпаття>> (I.MaKap) iнформувати мешканцiв району з питань профiлактики
зарzDкеншI коронавiрусною iнфекцiею через ЗМI та iнтернет-ресурси та довести до
вiдома населеншI, що у разi погiршення стану здоров'я необхiдно звертатись в
телефонному режимi до сiмейних лiкарiв.

TepMiH виконапня: постiйно, до
стабiлiзацiТ епiдсиryацii або
особливого розпорядження.

1.15. Контроль за виконаншIм рiшення з даного питанIuI покJIасти на начальника

районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного захисту I.Медвiдя та першого
заступника голови райдержадмiнiстрацiТ Пупу Р.Р.

СЛУХАЛИ:
2. Протипожежний та техногенний стан об'сктiв з масовим перебуванЕям

людей, а саме: навчальних закладiв Bcix piBHiB акредитацii з пЦпорядкованими
iM ryртожитками, дошкiльних навчальних закладiв, закладiв охорони здоров'я
та соцiального захисту.

ВИсТУПИЛИz
1. Ковальчук I.Г. - головний iнспектор Старосамбiрського районного вiддiлу

Головного управлiння ,,Щержавноi служби УкраТни з надзвичайних ситуацiй у
львiвськiй областi;

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiданнrl

районноi KoMiciI з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сrryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
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2.1. ВЦдiлу освiти райдержадмiнiстрацii, керiвникам цавчальцих закладiв
Bcix piBHiB акредитацii, дошкiльних навчальних закладiв, об'ектiв охорони
здоров'я та соцiального захисту.

2.1,.l. Поновrтги та затвердити у Старосамбiрському районному вiддiлi
Головного управлiння .ЩержавноТ служби УкраIни з надзвичайних ситуацiй у
Львiвськiй областi поверховi плани евакуацii людей на випадок виникнення пожежi,
надзвичайноi сr,rгуацiТ та постiйно проводити iх вiдпрацюванIuI.

2.1,.2. Видiляти кошти на придбаннrI сертифiкованих вогнегасникiв, проведення
замiрiв опору iзоляцiТ освiтлювальноi мережi, блискавкозахисry, обробку дерев'янrоr
конструкцiй вогнетривким розчином.

2.|.З. Забезпечити вiльний доступ до шляхiв евакуацiТ.
2.|.4. Що 30 березня 2020 року з yciMa вчителями, техпрацiвниками та

обслуговуючим персончlJIом провести повторний iнструктаж з питань техногенноi та
пожежноI безпеки.

2.1.5. Вжити Bcix заходiв для виконання tlриписiв Старосамбiрського РВ ГУ
ДСНС Украiни у Львiвськiй областi у вказанi термiни.

2.2. Контроль за виконаннrIм рiшення KoMicii по даному питанню покJIасти на
керiвникiв об'ектiв, а саме] навчаJIьних закладiв Bcix piBHiB акредитацii з
пiдпорядкованими Тм ryртожитками, дошкiльних навчitJIьних закладiв, закладiв
охорони здоров'я та соцiального захисту i Старосамбiрський районний вiддiл
Головного управлiння ЩержавноТ служби Украiни з надзвичайних ситуацiй у
Львiвськiй областi (Лоштин I.Б.).

СЛУХАЛИ:
3. Про попередження виникнення нещасних випадкiв та посилення

iнформацiйноi роботи щодо правила поведiнки населецня пiд час виявлення
вибухонебезпечних предметiв на територii Старосамбiрського райопу.

ВИСТУПИЛVIZ
l. Сеник В.В. - начальник 27 ЩIIРЧ ГУ ДСНС Украiни у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питанIuI порядку денного позачергового засiданшI
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,-

ВИРIШИЛИ:
3.1. Iнформацiю начальника 27 ДПРЧ ГУ ДСНС УкраТни у Львiвськiй областi

Сеника В.В. прийняти до вiдома.
3.2, Здiйсrтювати знешкодження вибухонебезпечних предметiв (ВFШ) у

визначених на територiТ району мiсцях, якi затверджено розпорядженtulм голови
райдержадмiнiстрацiТ вiд 17 сiчня 2020 року J\Ъ15/01-04 <Про органiзацiю робiт щодо
виJIвленIuI та знешкодженшI вибухонебезпечних предметiв на територiТ
Старосамбiрського району>.

3.3. Мiським, селищним, сiльським головам району:
3.3.1. Не рiдше одного р.ву на пiврiччя на засiданнi комiсiй з tIитань ТЕБ i НС

заслуховувати питаннrI попередження виникненнrI нещасних випадкiв та rrро правила
поведiнки населення пiд час виJIвлення вибухонебезпечних предметiв.
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З.З.2. ЩО 20 квiтнЯ 2020 рокУ розробити (уточнити) плани заходiв щодо
запобiгання загибелi та травмування людей пiд час виникненнJI некJIасифiкованих
подiй, пов'язаних з виявленнlIм вибухонебезпечних предметiв

з.3.3. Забезпечити навчально-консультацiйнi rтункти лiтературою та наочною
агiтацiею щодо небезпеки для життя та здоров'я людей, яку може с11ричинити
необереЖне поводЖення з вибухонебезпечними предметами, атакож o.ro""i правила
поводження пiд час виявлення вибухонебезпечних предметiв.

з.4. ВЦдiлу освiти райдержадмiнiстрацii (Г.Манжурова) спiльно iз
Старосамбiрським рВ гу дснС Украiни у Львiвськiй областi (I.Лоштин)
органiзувати IIроведоння в ycix дошкiльних, ЗагаJтьноосвiтнiх навчальних закJIадах
Щня знанЬ з питанЬ безпеки життедiяльностi з обов'язковим вiдпрацюванням
IIрактичних дiй в умовах виникнення небезпечних ситуацiй, в тому числi i при
виявленнi вибухонебезпечних предметiв.

3.5. Старосамбiрському вiддiленню полiцii Самбiрського вiддiлу полiцi'i ГУ
Нацiональноi полiцii у Львiвськiй областi (С.Захарчик) забезпечити о*оро"у мiсця
знаходження вибухонебезпечного предмета до прибуття групи розмiнування 2-го
спецiальногО регiональногО центру швидкого реагування дснС УкраiЪи

' 
(м.!рогобич). При необхiдностi, супроводження машин пiротехнiчних груп i груп
розмiнування, що трансlrортують вибухонебезпечнi [редмети (вiд мiсця 

"й"rr.,rо до
мiсця знешкодження).

3.6. Редакцii газети <<Ваш голос Прикарпаття>) та районного радiомовленця
<<Голос Прикарпаття)> (I.MaKap) спiльно iз Старосамбiрським irB гу дснсУкраiни у Львiвськiй областi (I.Лоштип), вiддiлом з питань оборонноi роботи,цивiльного захисту та взаемодii з правоохоронпими органами
райдержадмiнiстрацii (А.яворський) забезпечити висвiтльнrrя матерiалiв щодо
попередженIUI травмування та загибелi людей в надзвичайних ситуацiй, пiд час
виявленIШ вибухонебезпечних предметiв, навчання населення безпецi
життедiяльностi,

GP&

р. пупА

в. дмитрук

3.7. Контроль за виконанням рiше ня KoMicii з даного питаннrI покпасти на
Старосамбiрський рв гУ дснС УкраiЪи у Львiвськiй областi (I.Лоштин).

Перший заступник голови районно[
KoMicii з питаць ТЕБ i НС - перший
заступЕик голови райдержадмiнiстрацii

Вiдповiдальний секретар
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