
 

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради 
 

 

18 березня 2021 року                                                                            смт  Літин 

 

 

Головував: Голова комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради Бичок А.І. 

 

Присутні: 13 з 22-х членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Літинської селищної ради (за списком). 

 

1. Про стан захворюваності на території Літинської селищної громади на 

COVID-19, відкриття і облаштування додаткових ліжко-місць для 

хворих на коронавірус на базі Центральної районної лікарні та вжиття 

додаткових заходів в умовах зростання кількості хворих на коронавірус. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

КОБЕЛЬ Сергій Ульянович, головний лікар КНП «Літинська центральна 

районна лікарня». Виступаючий повідомив, що відповідно до розпорядження 

Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) М. Степанова від 15.03.2021 р. № 17 

КНП «Літинська центральна районна лікарня» Літинської селищної ради 

віднесено до переліку закладів охорони здоров’я, що визначені для 

госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом. В ЦРЛ відкрито 40 ліжко-місць у відділеннях: 

інфекційному, екстреної невідкладної допомоги, терапевтичному, 

гінекологічному. Ще 12 резервних планується відкрити в приміщенні 

хірургічного, терапевтичного відділення. Вирішено питання про придбання 

10 кисневих балонів та іншого обладнання за сприяння фінансової підтримки 

керівників сільськогосподарських підприємств громади. Літинська ЦРЛ 

забезпечує виконання покладених на неї функції щодо лікування хворих на 

коронавірус. Однак, трапляються випадки короткотривалого відключення 

електроенергії, які можуть призвести до негативних наслідків під час 

здійснення лікувального процесу. Загалом лікарня обладнана автономним 

джерелом електроенергії, але в інфекційному відділенні ургентне 

електропостачання відсутнє. Отже, необхідно вирішувати питання щодо 

придбання бензинового чи дизельного електрогенератора. 

 



ДЯЧЕНКО Павліна Андріївна, головний лікар КНП «Літинський районний 

центр первинної медико-санітарної допомоги» поінформувала, що всього з 

початку пандемії на коронавірус по колишньому Літинському району 

захворіло 1045 осіб, в тому числі 40 дітей. Померло 12 осіб, в тому числі з 

початку 2021 року - 4 особи. На даний час хворіє 318 осіб, з них 13 дітей. 

Зокрема. амбулаторно - 300 (ст. на 09.03.2021 р. була 321 особа), стаціонар - 

18 осіб (ст. на 09.03.2021 р. було - 8 осіб). Хворих на COVID-19 за період з 

початку 2021 року - 617 осіб, в тому числі з початку березня поточного року - 

315 осіб. Здійснюється вакцинація медиків та на черзі щеплення педагогічних 

працівників. 

 

БИЧОК Анатолій Іванович, голова комісії, Літинський селищний голова 

поінформував присутніх, що з даного питання видано розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, заступника 

голови облдержадміністрації С. Здітовецького від 18.03.2021 р. № 382-Р "Про 

вжиття додаткових заходів в умовах зростання кількості хворих на COVID-19 

на території Вінницької області". Згідно з цим документом головам 

райдержадміністрацій, головам територіальних громад, Головному 

управлінню Національної поліції у Вінницькій області, Головному 

управлінню Держпродслужби визначено низку невідкладних завдань щодо 

посилення карантинних обмежень. Зокрема, щодо посилення контролю за 

дотриманням вимог законодавства із зазначеного питання суб'єктами 

господарювання, підприємствами, установами та організаціями; 

дотриманням санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час 

карантину в громадському транспорті, закладах громадського харчування та 

ін. Доручення, зауважив голова комісії, викладені у цьому розпорядженні, які 

стосуються компетенції територіальної громади, нам необхідно розглянути 

та прийняти відповідне рішення. Крім цього, зазначив виступаючий, слід 

звернути увагу на таке питання. Від громадян надходять скарги, що 

працівники служб газового господарства здійснюють подвірні обходи 

домоволодінь з метою заміни газових лічильників. В умовах пандемії такі 

контакти не сприяють запобіганню поширення коронавірусної інфекції. Тому 

є доцільність рекомендувати керівництву відповідних структур газового 

господарства утриматись від подібних візитів на період карантинних 

обмежень. 

 

ЛИПКАНЬ Надія Володимирівна, начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту селищної ради висловила думку, що у зв'язку з підвищеним 

ризиком інфікування учнів та педагогічних працівників (вже захворіло на 

коронавірус 10 педагогічних працівників та 1 дитина), є доцільність в 

навчальних закладах територіальної громади запровадити дистанційне 

навчання для 1-4 класів з 22 по 26 березня включно, а для 5-11 класів 22 

березня безстроково 

 

 



КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

      

1. Літинському районному управлінню ГУ Держпродслужби у Вінницькій 

області (Липкань М.В.), сектору поліцейської діяльності № 1 (смт. Літин) 

відділу поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУ НП у 

Вінницькій області (Коробчинський К.А.): 

 

1.1. посилити в межах компетенції заходи державного нагляду за виконанням 

суб'єктами господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики 

поширення коронавірусної хвороби, затверджених постановами Головного 

державного санітарного лікаря України. У випадках виявлення порушень 

діяльності суб'єктів господарювання. які обслуговують відвідувачів, 

тимчасово призупиняти їх діяльність до виправлення виявлених порушень, 

зокрема у разі: 

- відсутності маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між відвідувачами не менш як 1,5 метра, зокрема перед входом до 

приміщення закладу; 

- відсутності забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, 

зокрема захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та 

не здійснюється належний контроль за їх використанням; 

- обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот; 

- відсутності забезпечення централізованого збору використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

 

1.2. посилити заходи контролю щодо дотримання санітарного законодавства, 

протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті, 

закладах громадського харчування. розважальних закладах територіальної 

громади. 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради 

(Липкань Н.В.): 

 

1.1. перевести роботу закладів загальної середньої освіти селищної 

територіальної громади на дистанційну форму навчання: 

1-4 класи - з 22 по 26 березня (включно) 2021 року; 

5-11 класи – з 22 березня 2021 року. 

 

1.2. забезпечити роботу закладів освіти територіальної громади з 

обов’язковим дотриманням протиепідемічних вимог. 

 

3. Літинській дільниці Хмільницького міжрайонного управління газового 

господарства (Луценко А.М.) на період дії обмежувально-карантинних 

заходів утриматись від проведення робіт з обслуговування газового 



обладнання в домоволодіннях громадян селищної територіальної громади, за 

винятком здійснення невідкладних аварійних робіт. 

 

4. Літинській дільниці Вінницьких центральних електричних мереж ПАТ 

Вінницяобленерго (Токар Б.В.) посилити контроль за безперебійним 

електропостачанням КНП "Літинська центральна районна лікарня" та КНП 

«Літинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». 

 

5. Звернутися до керівників підприємств, фермерських господарств та інших 

сільськогосподарських формувань щодо надання спонсорської, фінансової 

допомоги щодо облаштування та придбання необхідного медичного 

обладнання КНП «Літинська центральна районна лікарня» для лікування 

хворих на коронавірус. 

 

2. Про заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів і 

сільськогосподарських угідь. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 

БУЗЕНЮК Олексій Віталійович, начальник ДПРЧ-7, повідомив, що з 

початком сільськогосподарських робіт мають місце факти масового 

спалювання сухостою та залишків рослинності, значно зростає загроза 

виникнення пожеж у лісах. на торфовищах та сільгоспугіддях. Враховуючи 

зростання цієї загрози та з метою підготовки заходів своєчасного та 

ефективного реагування на пожежі запропонував розглянути та затвердити 

подані заходи з даного питання. 

 

 

 КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити заходи щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів і 

сільськогосподарських угідь (додається). 

 

3. Про визначення та затвердження місця знищення вибухонебезпечних 

предметів на території Літинської селищної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

БУЗЕНЮК Олексій Віталійович, начальник ДПРЧ-7, повідомив про те, що у 

попередні роки було визначено місце знищення вибухонебезпечних 

предметів на території колишнього Літинського району. Це місце 

знаходиться у природному яру поблизу с. Горбівці та відповідає вимогам 

нормативно-правових актів. Запропонував визначити і в подальшому дану 

місцевість як місце знищення вибухонебезпечних предметів на території 

Літинської селищної територіальної громади. 



 

 

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити місцем для знищення вибухонебезпечних предметів на 

території Літинської селищної територіальної громади природній яр поблизу 

с. Горбівці Вінницького району Вінницької області з такими 

характеристиками. 

 
№ 

з/п 

Адміністративно-

територіальна 

одиниця 

Район 

знешкодження 

(координати) 

Вага ВНП, що 

може 

знищуватись 

Мінімальна 

відстань до 

об’єктів 

життєзабезпечення 

1 Літинська селищна 

територіальна 

громада 

Природній яр 

поблизу с. 

Горбівці 

49.254068 

27.886613 

До 250 кг 

(дальність 

розльоту 

уламків до 2 км) 

2 км 

 

Голова комісії, 

селищний голова                                                    Анатолій БИЧОК 

 

 

Секретар комісії,  

головний спеціаліст з 

мобілізаційної роботи, 

цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами селищної ради                                    Руслан ЗЕЛІНСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  

до рішення комісії  

ТЕБ та НС від 18.03.2021 р. 

протокол № 3 

  

ЗАХОДИ 

щодо забезпечення протидії масовим пожежам лісів і 

сільськогосподарських угідь у весняно-літній період на території 

Літинської  селищної територіальної громади 

 

1. Посилити контроль щодо недопущення спалювання сухої трави і залишків 

рослинності на сільськогосподарських угіддях, вздовж доріг, на територіях 

приватних садиб. 

Старости сіл, керівники (власники)  

сільськогосподарських 

підприємств,  

орендарі, власники земель  

сільськогосподарського 

призначення 

                           Постійно 

2. Ліквідувати стихійні звалища сміття, побутових і виробничих відходів у 

лісах, лісозахисних смугах, торфовищах і на прилеглих до них територіях. 

ДП «Райагроліс», ДП 

«Хмільницький лісгосп» Літинське 

лісництво  

                                     Протягом року 

3. Здійснити очищення лісових масивів від захаращень, у першу чергу, тих, 

що прилягають до населених пунктів, у межах просік під повітряними 

лініями електропередач, газопроводів. 

СО «Літинські електричні мережі» 

ПАТ Вінницяобленерго, Літинська 

дільниця Хмільницького 



міжрайонного управління  газового 

господарства, ДП «Райагроліс»,  

ДП «Хмільницький лісгосп» 

Літинське лісництво  

                                        ІІ квартал 2021 р. 

4. Забезпечити створення та оновлення мінералізованих смуг, 

протипожежних розривів, які межують з лісонасадженнями. 

Керівники (власники)  

сільськогосподарських 

підприємств,  

орендарі, власники земель  

сільськогосподарського 

призначення 

                                       ІІ квартал 2021 р. 

5. Облаштувати місця для заправки пожежної техніки вогнегасними 

речовинами в межах населених пугнктів. 

Керівники (власники)  

сільськогосподарських 

підприємств,  

орендарі, власники земель  

сільськогосподарського 

призначення 

                                                                        Квітень 2021 р. 

6. Забезпечити уточнення плану протидії загрозам і реагування на 

надзвичайні ситуації, пов’язані з пожежами у природних екосистемах на 

території громади. 

Районний сектор ГУ ДСНС у 

Вінницькій області, головний 

спеціаліст з питань мобілізаційної 

роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними 

органами селищної ради 

 

ІІ квартал 2021 р. 

 

7. Забезпечити створення резерву паливно-мастильних матеріалів на випадок 

виникнення масштабних пожеж у природних екосистемах, торфищах, 

лісових масивах. 

Керівники (власники)  



сільськогосподарських 

підприємств,  

орендарі, власники земель  

сільськогосподарського 

призначення 

                                     ІІ квартал 2021 р. 

 

 

8. Забезпечити координацію дій виконавців та контроль за виконанням 

заходів щодо протидії масовим пожежам лісів і сільськогосподарських угідь 

у весняно-літній період на території Літинської  селищної територіальної 

громади.  

 

Старости сіл  

 

Постійно  

 

_________________ 

 


