ПРОТОКОЛ № 18
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЦЕВОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 16.06.2020 року

Головував: Голова районної державної адміністрації, голова місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Володимир Пасько.
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про протиепідемічну ситуацію на території району,
пов'язану з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19 (О.Жеревчук,
С.Ємельянчук, І.Гурмак, М.Сидорук).
З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та результатів обговорення
доповідей, відповідно до вимог п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів» зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 03.06.2020 року №435, комісія вирішила:
1. Частково зняти пом'якшувальні карантинні обмеження на території
району, які введені рішенням місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 22.05.2020 року протокол № 13, від
29.05.2020 року протокол № 14 та від 05.06.2020 року протокол № 15, а саме:
1.1. Призупинити роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних
залів, фітнес-центрів.
1.2. Призупинити діяльність закладів культури, зокрема з прийманням
відвідувачів за рішенням власника (органу управління), у тому числі
культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 м2 площі
приміщення, де проводиться захід.
1.3. Дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше
однієї особи на 10 м2.
2.
Головам сільських рад, в.о. міського голови, головам об'єднаних
територіальних громад, керівникам суб'єктів господарювання незалежно від
форми власності, забезпечити виконання заходів, направлених на недопущення
поширення коронавірусної хвороби і рішення комісії від 16.06.2020 року.
Термін: постійно.

3.
Районному відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області
(М.Сидорук), районному відділу ГУ Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області (І.Гурмак) посилити контроль за виконанням карантинних
та протиепідемічних вимог органами місцевого самоврядування та
керівниками суб'єктів господарювання.
Термін: постійно.
4.
Сектору організаційної і інформаційної діяльності, цифрового
розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної
адміністрації (В.Дзюбенко), районному відділу управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області (А. Мочерняк) , органам місцевого
самоврядування посилити роз'яснювальну роботу серед населення, у тому
числі в засобах масової інформації, щодо зняття пом'якшувальних карантинних
заходів та необхідності виконання населенням протиепідемічних заходів та
санітарних норм, визначених постановами Кабінету Міністрів України та
Головного державного санітарного лікаря України.
Термін: постійно на час карантину.
5. Сектору організаційної і інформаційної діяльності, цифрового розвитку
та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації
(В.Дзюбенко):
5.1.

Довести рішення комісії до органів місцевого самоврядування.
Термін: негайно.

5.2.
Оприлюднити рішення комісії на офіційному сайті районної
державної адміністрації.
Термін: негайно.
6.
Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання
вимог протокольного доручення покласти на сектор з питань мобілізаційної і
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
райдержадміністрації (А. Левицький).
7.

Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Голова районної державної адмі
голова місцевої комісії

Відповідальний секретар комісії

шшдимир Пасько

Віктор Рахінський

