
УКРАЇНА  
СТОРОЖ ИНЕЦЬКА М ІСЬКА РАДА  

Чернівецьког о району Чернівецької області 
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

вул. Грушевського, буд.6, м. Сторожинець, Чернівецький район. Чернівецька область. 59000, 
тел./факс: (03735) 2-50-53, тел. 2-12-00. E-mail: vob.stor@ ukr.net КодЄДРПОУ 04062179

ПРОТОКОЛ № 4 
позачергового засідання комісії техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 
Сторожинецької міської ради

05 лютого 2021 року м. Сторожинець

Головує: голова Комісії з питань ТЕБ та НС -  Ігор БЕЛЕНЧУК 
Присутні: запрошені та члени комісії з питань ТЕБ та НС

Порядок денний:
1. Про розвиток епідемічної ситуації зумовленої значним поширенням  

гострої респіраторної хвороби СОУШ -19 спричиненої коронавірусом  
8АИ8-СоУ-2 на території Сторожинецької міської ради.

По першому питанню ВИСТУПАЛИ:
1. Беленчук Ігор Іванович -  перший заступник міського голови -  голова 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, який 
ознайомив присутніх з протоколом засідання штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації №  37 від 05 лютого 2021 року та з листом Департаменту 
освіти і науки Чернівецької ОДА № 01-33/340 від 05.02.2021 року.

2. Триколіч Олег Анатолійович -  головний лікар КНП «Сторожинецький 
центр ГІМД», який ознайомив присутніх про стан захворюваності на СОУЮ -19 
на території Сторожинецької міської ради.

СЛУХАЛИ:
Інформацію щодо організації освітнього процесу з закладах загальної 

середньої освіти в умовах карантину. Відповідно до протоколу засідання штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 37 від 05 лютого 2021 року у
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зв’язку із збільшенням кількості випадків захворювань, зумовлених гострою 
респіраторною хворобою СОУЮ -19 спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, 
рекомендовано перевести учнів закладів загальної середньої освіти на 
дистанційне навчання.

Інформація, про стан захворюваності на СОУЮ -19 на території Сторожинецької 
міської ради з 26.01.2021 р. по 05.02.2021 року

№

п/п
Сторожинецька МТГ

К-сть пролікованих хворих 
амбулаторно К-сть

госпіталізованих
3 підозрою 3 підтвердженням

1 Сторожинецька АЗПСМ 224 74 0
2 Бобовецька АЗГІСМ 15 л 0

3 Банилово-Підгірнівська АЗПСМ 9 1 0

4 Костинецька АЗПСМ 24 6 0

5 Панківська АЗПСМ 56 27 0

6 Зруб -  Комарівська АЗПСМ 6 2 0

7 Давидівська АЗПСМ 29 9 0

8 Новобросківецька АЗПСМ 14 6 0

9 Комарівська АЗПСМ 21 10 1

10 Старожадівська АЗПСМ 24 7 0

Всього: 422 145 1

Інформацію про розвиток епідемічної ситуації зумовленої значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ -19 у закладах загальної 
середньої освіти та закладах дошкільної освіти на території Сторожинецької 
міської ради.

Інформація захворюваності ЗЗСО та ЗДО 
Сторожинецької міської ради 

станом на 05.02.2021 р.:
Самоізоляція:

1. Банилово-Підгірнівська гімназія -  3 учні
2. Бобовецький НВК -  2 учні
3. Давидівська ЗОНІ І-III с т -  1 учень
4. Комарівська гімназія -  1 учень, 1 вчитель
5. Сторожинецька гімназія - 11 учнів
6. Сторожинецька ЗОНІ І-ІІІ ст №1 -  22 учні та 7 педагогів
7. Панківський НВК -  25 учнів та 1 педагог
8. Опорний заклад Сторожинецький ліцей -  клас цілий
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Хворі на С оуісі-19
1. Сторожинецька гімназія -  2 учні
2. Опорний заклад Старожадівський ліцей -  2 пед. прац.
3. Сторожинецька ЗОШ І-ІІІ ст №1 -  1 учень
4. Панківський НВК -  1 учень
5. Опорний заклад Сторожинецький ліцей -  1 учень

здо
1. Сторожинецький ЗДО «Чебурашка»

- 1 дитина
2. Сторожинецький ЗДО «Дзвіночок»

- 2 працівника
3. Давидівський ЗДО «Колобок»

- 1 працівник на самоізоляції
4. Давидівський ЗДО

- 1 працівник на самоізоляції
5. Старожадівський ліцей (дошкільний підрозділ)

- 2 дітей на самоізоляції
6. Сторожинецький ЗДО «Сонечко»

- 2 працівників
- 5 працівників на самоізоляції
- З групи на самоізоляції

За результатами виступів з урахуванням обговорення комісії, комісія 
ВИРІШИЛА:

1. Заслухану інформацію про організацію освітнього процесу з закладах 
загальної середньої освіти в умовах карантину. Відповідно до протоколу 
засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації № 37 від 05 лютого 
2021 року у зв ’язку із збільшенням кількості випадків захворювань, зумовлених 
гострою респіраторною хворобою СОУГО-19 спричиненої коронавірусом 8АЯ8- 
СоУ-2, рекомендовано перевести учнів закладів загальної середньої освіти на 
дистанційне навчання та інформацію розвиток епідемічної ситуації зумовленої 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ -19 у закладах 
загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти на території 
Сторожинецької міської ради взяти до відома.

2. Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, які діють 
відповідно до постанови КМУ № № 1236 від 09 грудня 2020 року 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобіганню поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
СоУ-2», з усіма змінами та доповненнями на території Сторожинецької міської



ради в період з 08 лютого по 21 лютого 2021 року включно, перевести на повне 
дистанційне навчання:

2.1. Шкільні загальноосвітні, спеціальні навчальні заклади, позашкільні та 
заклади інклюзивної освіти незалежно від форми їх власності.

2.2. Заборонити роботу дошкільних навчальних закладів в період з 
08 лютого по 21 лютого 2021 року включно.

2.3. На території Сторожинецької міської ради в період з 08 лютого по 
21 лютого 2021 року включно заборонити діяльність закладів культури 
(бібліотек, будинків культури, роботу шкіл прикладного та мистецького 
виховання, тощо) з проведенням культурно-масових заходів.

3. Інспектору з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Дмитру МІСИКУ, провести роз'яснювальну роботу серед населення з питань 
розвитку епідемічної ситуації, критичної необхідності дотримання 
протиепідемічних заходів та про види і розмір санкцій передбачених за їх 
порушення.

Рішення комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковим для всіх 
підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб, які розташовані, 
здійснюють діяльність або проживають на території Сторожинецької 
територіальної громади.

Невиконання рішення гягне за собою відповідальність згідно вимог 
чинного законодавства.

Голова комісії 
з питань ТЕБ та НС

Секретар комісії 
з питань ТЕБ та НС Дмитро МІСИК
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