ПРОТОКОЛ № 38
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЦЕВОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 28.08.2020 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 встановлення рівня епідемічної небезпеки
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 (О.Жеревчук, І.Гурмак, І.Меланюк).
На виконання вимог пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від
22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2» (із змінами), протоколу від 27 серпня 2020 року № 26 позачергового
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, протоколу від 28 серпня 2020 року № 43 позачергового
засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій та на підставі оцінки епідемічних показників і з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Встановити з 00:00 годин 31 серпня 2020 року «помаранчевий»
рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території
Надвірнянського району.
2. Сільським головам, в.о. міського голови, головам територіальних
об'єднаних громад, керівникам територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, структурних підрозділів районної державної адміністрації,
керівникам суб'єктів господарювання незалежно від форми власності,
забезпечити широке інформування та роз'яснювальну роботу серед населення
щодо виконання пункту 1 цього рішення та здійснення контролю за його
виконанням.
Термін: на час карантину.
3. Районному відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області
(М.Сидорук), районному відділу ГУ Держпродспоживслужби в ІваноФранківській області (І.Гурмак) забезпечити контроль за виконанням
протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для «помаранчевого»
рівня епідемічної небезпеки, передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 641 (із змінами).
Термін: на час дії відповідного рівня небезпеки.

4. 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), районному відділу ГУ
Держпродспоживслужби
в
Івано-Франківській
області
(І.Гурмак),
міськрайонному відділу ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
МОЗ України» (О.Жеревчук), органам місцевого самоврядування залучити
засоби масової інформації для проведення широкого інформування та
проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо обов'язкового
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року
№ 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами) та встановленого «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 на території району.
Термін: до стабілізації епідситуації.
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. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Голова районної
державної адмініст
голова місцевої комісії

Відповідальний секретар комісії
...

Володимир Пасько

Андрій Левицький

