
 

УКРАЇНА 

АВАНГАРДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

___________________________________________________________________________ 

вул. Добрянського, 26, смт. Авангард, Овідіопольський район, Одеська область, 67806 

тел.797-24-98, 797-23-51, e-mail:  avangard_xryst@meta.ua 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Авангардівської селищної ради  

від 03 квітня 2020 року 

 

смт Авангард                                                                                                      03.04.2020р. 

 

 

          Головував:             - голова комісії 

    

          Присутні:               - члени комісії та запрошені(за окремим списком)    

 

 

Порядок денний: 

 

            Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної з 

гострою респіраторною хворобою COVID – 19, спричиненою коронавірусом SARS-

CoV-2.             

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року №11 

«Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року «Про переведення 

єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» 

запровадження карантину і надзвичайної ситуації на всій території України строком на 

30 днів, протоколу № 8 комісії з питань ТЕБ та НС Одеської ОДА від 25.03.2020 р. та 

враховуючи ситуацію щодо виявлення осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом на території Одеської області, комісія 



ВИРІШИЛА: 

1. Запровадити на території Авангардівської об’єднаної територіальної 

громади режим надзвичайної ситуації функціонування місцевої підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Авангардівської ОТГ строком на 30 днів до 24 

квітня 2020 року. 

2. Враховуючи важливість та необхідність, доручити Селищному голові 

скликати сесію для виділення коштів резервного фонду для здійснення заходів, 

пов'язаних із запобіганням виникненню та ліквідації надзвичайної ситуації природного 

характеру.  

2.1 Визначити дату проведення сесії 14 квітня 2020 р. о 12г.00хв., місце 

проведення - Велика зала КП «Будинок культури та відпочинку»; 

2.2 Доручити директору КНУ «Авангардівська амбулаторія загальної  

практики – сімейної медицини»  забезпечити відповідні санітарні заходи під час 

проведення сесії (використання засобів індивідуального захисту, дезінфекційну обробку 

приміщення);  

3. Провести заходи з огородження дитячих майданчиків (сигнальною 

стрічкою) та провести санітарну  обробку місць масового скупчення людей та зупинки 

громадського транспорту з фіксацією факту обробки відповідним актом (документом) 

та схемою обробки: 

- ЖКП «Драгнава» Авангардівської селищної ради на території смт Авангард та с. 

Прилиманське; 

- ТОВ «Житлосервіс» на території ЖМ «Сьоме небо»; 

- ТОВ «Озерки сервіс» на території с. Нова долина.  

3.1. КП «Авангардкомунсервіс» провести санітарну обробку узбіч автодоріг 

міжнародного та регіонального значення на території Авангардівської ОТГ. 

4. Начальнику відділу архітектури та містобудування розробити схему 

прилеглих територій громадських об’єктів (об’єктів масового скупчення людей), які 

потребують санітарної обробки. 

5. Рекомендувати суб'єктам господарювання (ТОВ «Промтоварний ринок «7 

кілометр», ТОВ «Епіцентр К», ЖК «7-небо», СТО «Seven Motors») здійснювати 

санітарну обробку місць скупчення людей та зупинки громадського транспорту. 

6. Закладам торгівлі, які здійснюють свою діяльність, проводити обробку 

територій (приміщень) у відповідності до вимог санітарного законодавства. 

7. КНП «Авангардівська амбулаторія загальної  практики – сімейної 

медицини» визначити місцями обсервації для розміщення людей з ознаками 

коронавірусної інфекції: 

- Приміщення спортивного залу за адресою: смт Авангард, вул. Ангарська, 15а; 

- Приміщення Будинку культури та відпочинку за адресою: смт Авангард, вул. 

Добрянського, 28 (забезпечити окремий вхід до приміщення обсервації); 



- Приміщення Будинку культури та мистецтв за адресою: с. Прилиманське, вул. 

Центральна, 127 (забезпечити окремий вхід до приміщення обсервації); 

- Приміщення Будинку культури за адресою: с. Нова долина, вул. Крупської, 1а 

(забезпечити окремий вхід до приміщення обсервації); 

8. КП «Авангардкомунсервіс» Авангардівської селищної ради передбачити 

окремі сектора, у кількості 20 місць поховання в кожному населеному пункті, на 

кладовищах розташованих на території Авангардівської селищної ради 

Овідіопольського району Одеської області із дотриманням санітарного законодавством 

України.  

8.1. Здійснювати облік людей, які були присутні під час поховання із зазначенням 

дати і часу перебування: прізвище, ім’я по батькові, адреси проживання, контактного 

телефону та передати під контроль та щоденний моніторинг КНП «Авангардівська 

амбулаторія загальної  практики – сімейної медицини». 

9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

2. Щодо невідкладних заходів з метою недопущення призупинення 

освітнього процесу в Новодолинській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Виступила: І.В. Солотинська, начальник Відділу освіти, культури, молоді та 

спорту Авангардівської селищної ради. 

Відповідно до позовної заяви  ГУ ДСНС України в Одеській області щодо 

припинення учбового процесу в Новодолинській ЗОШ І-ІІІ ступенів у зв’язку з 

невиконанням вимог правил  пожежної безпеки протягом останніх 15 років, комісія 

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. І.В. Солотинській здійснити укладення договорів з метою забезпечення 

дотримання норм законодавства України з питань пожежної, цивільної та техногенної 

безпеки на території Новодолинської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Одеська область, 

Овідіопольський район, с. Нова Долина, вул. Шкільна, 1. Подати відповідні  клопотання 

на сесію Авангардівської селищної ради, яка відбудеться 14.04.2020. 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

       Голова комісії                                                                         Сергій ХРУСТОВСЬКИЙ 

 

      Секретар комісії                                                                     Катерина ЧИЖЕВСЬКА 

 


