ПРОТОКОЛ № 33
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЦЕВОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 29,07.2020 року
Головував: Заступник голови районної державної адміністрації, перший
заступник голови місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Ярослав Гундяк.
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали:
1.
Про протиепідемічний стан на території району,
пов'язаний із гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненою
коронавірусом 8АК8-СоУ-2 (О. Жеревчук, І. Гурмак, С.Ємельянчук).
За результатами доповідей та їх обговорення, комісія відмітила, що
ситуація на території району щодо захворюваності на гостру респіраторну
хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АК8-СоУ-2, залишається
напруженою.
Враховуючи епідемічну ситуацію в районі та з метою запобігання
поширенню на території району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, комісія вирішила:
1. З метою запобігання поширенню на території району гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2,
продовжити карантин з 01 серпня до 31 серпня 2020 року.
2. Міськрайонній філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний
центр МОЗ України» (О.Жеревчук) спільно з комунальним некомерційним
підприємством «Надвірнянська центральна районна лікарня» Надвірнянської
районної
ради
(С.Ємельянчук)
проводити
щоденний
моніторинг
протиепідемічної ситуації на території району та, у разі змін показників
епідемічної ситуації, ініціювати проведення позачергового засідання місцевої
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Термін: постійно на час карантину.
3. Сільським головам, в.о. міського голови, головам об'єднаних
територіальних громад, керівникам територіальних органів виконавчої влади,
структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівникам суб'єктів
господарювання незалежно від форми власності:
3.1. Забезпечити виконання протиепідемічних заходів, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8СоУ-2» (із змінами).
Термін: постійно на час карантину.
3.2. Заборонити роботу після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів
(нічних клубів), а також суб'єктів господарської діяльності з надання послуг
громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів,
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури,
крім кінотеатрів та діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс.
Термін: постійно на час карантину.
3.3. Заборонити роботу дитячих розважальних центрів (кімнат), що
розташовані в приміщеннях, у тому числі у складі інших закладів.
Термін: постійно на час карантину.
3.4. Посилити здійснення заходів державного нагляду (контролю) за
дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час
карантину в закладах громадського харчування, на об'єктах торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчих ринках, у
салонах краси та перукарнях.
Термін: постійно на час карантину.
4. Сільським головам, в.о. міського голови заборонити з 01 серпня по 31
серпня 2020 року відновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти
Надвірнянського району.
5. Міськрайонній філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний
центр МОЗ України» (О.Жеревчук) забезпечити проведення епідемічних
розслідувань випадків захворювань медичних працівників на коронавірусну
хворобу для встановлення професійного інфікування коронавірусом.
Термін: постійно на час карантину.
6. Районному відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області
(М.Сидорук), районному відділу ГУ Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області (І.Гурмак), органам місцевого самоврядування
забезпечити,
у межах компетенції,
проведення щоденного моніторингу
протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів
харчування, а також розважальних заходів у нічний час доби.
Термін: постійно на час карантину.
7. Сектору організаційної і інформаційної діяльності, цифрового
розвитку та захисту персональних даних апарату районної державної

адміністрації
(В.Дзюбенко), сектору з питань мобілізаційної і оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами районної
державної адміністрації (А. Левицький), районному відділу Управління ДСНС
України в Івано-Франківській області (А. Мочерняк), залучити засоби масової
інформації для інформування населення про продовження карантину,
карантинні обмеження і відповідальність за їх порушення.
Термін: постійно на час карантину.
8. Сектору організаційної і інформаційної діяльності, цифрового розвитку
та захисту персональних даних апарату районної державної адміністрації
(В.Дзюбенко):
8.1.

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

8.2. Оприлюднити рішення комісії на офіційному сайті районної державної
адміністрації.
Термін: негайно.
9. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Заступник голови районної
державної адміністрації,
перший заступник голови
місцевої комісії

/

Відповідальний секретар комісії

-

