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}асl,]ання посliйноl Ml(bKol'Koчicll 1 пи laHb

техногенно-екопогiчноi безпеки та налзвичайних ситуацiй

Bid l l' l червня 2а20 року

ГОЛОВУВАВ: мiський голова Давидов С,Д

БУЛИ ПРИСУТНl: чrени Kolticii (за окреNlиNl спискоNl),

ПIll',\lltlrl. ttl() I}IlII()( 
'I 

I b('rl t] \ l'()]l .lr1_1:

.v, Косmянmuнiвка

]ахворювання на гостру реслiраторну хворобу
за дотриманням протиепiдеviчних карантинних

], Про збiльшення в областi випадкiв
COVlD l9 та посилення контролю
зaxo,]iB,

сЛУхАЛи:

за резуjlьтатами доповi-]ей. з урахуванняNl обговорення та на виконання постанови
MiliicтpiB Укра'iни вiд 20.05.2020 N! j92 (llpo встановiення карантину з метою
я поширенню на територii Украiни Iocтpoi респiраторноi хвороби COVID-l9.
i KopoHaBipycoM SARS-CoV-]. та еталiв послаблення протиепiдемiчних
а рiшень обласно'i KoMiciJ з питань техногенно-екологiчно'i бе]пеки та

l. Про Jбi.пьшення в областi випадкiв захворювrlнвя на гостру респiраторну
хвороб1 CoVlD-l9 та поси"lепня конaроJю ]а дотриманням лротиепiдемiчних
караятипних }axoltiB (I]аси]енко В,В.. Велiчко C,Jl,. Хоменко О.О,. Iльченко О,М,)

Завiдувач Костянтинiвською районною фiJliсю ДУ (Донецький обпасний
jlабораторний центр Моз Украiниu Велiчко С.л, проiнформува_па присутнiх, шо за

iнформаuiсю MiHicтepcTвa охорони здоров'я Укра'iни вiд 15 червня 2020 року у Донецькiй
областi за ocтaнHi 7 днiв показник l (iнllидентнiсть) ск,,lадас 5,4l; показник 2

(завантаженiсть ]1iжок) cKjla,lac 2,?: показник ] (охопjlення тестуваIlням) складаa l8,2 на
]00 тис. насеlення. шо Bi.llloBi:la( виNlогау Il -1 Постанови Кабiнеl1 MiHicTpiB УкраIни
шо,,lо пос]абл(ння ttpo t иегi,,еviчниr rаrо tiH

Незважаючи на дотриvання ]а]IIаченйх вимог. ]а ocтaнHi 7 дiб збiльшу(ться
кiлькiсть осiб. якjм lабораторно. методоv IIЛР. пiдтверджений дiагно] гостро'i

респiра,rорноi хвороби CoVID-l9. шо спричинена KopoHaBipycov SARs-cov,2, Введенi з

березня поточного року карантинi за\оди наjёп и певнi резу.tьгати. але ix пом'якшення
були сприйнятi мешканцяt{и регiону. як BilMiHa карантин1. шо й при]вело до зростання
захворюваностi, Необхiдно продовжувати послаблення за умови суворого дотримання
проtиепi:емiчниl Ia каранlинних lа\одiв,

llачапьник управлiяня кr;rьтt,ри. Moltl-li та спорт)' XoNleHKo О.О, виступила з

пропозицiсю lцодо Ilрове,lення к\]lьт\рно-прtlсвilницьки\, ро]важмьних та тематичних
захо-liв за },частю дiтеЙ. уолодi та ,1орL,с,lи\ на тсриторi1 MicTa, приурочених Дню
Конституцii Украiни, Днкl Moлo.1i тошо,

их ситуацlи

гlнмом

li

,Щ



копвя

громадськиtl
розважiLпыlих

н о p!l ilr iза ц ii

нtинiвсько\l) Bi.t.li reHHK) Ilo,1ilLil Ба\\l\lськ()lо l]i_]-ri,l) Ilo-riцii ГУ
Hir'tbнoi поjiцii } Лонецькiй об;lасli (Ко]iнцева Н,В,) посилити контроль за

li()\Il( lrI llIIl'ltlll|. l \l

Створити r,лояiторинr,ов) tlобijьн) гр\п\ з KoHтpo:lK) за,:lотри\lанням Ilротиепl]емlчних
ви}lог-]а учасlю предсlавникiв вiлi:ll еконсlviки i горгiв]Ii. мiського фiнансового
rлравriння. Biлi.!} ] питань на-lзвичайIlи\ сит!,ацiй. оборонноi та мобiлiзацiйно'i

робоги_ 1,правлiння Ko\{\HiLlbнol,o госпо;lарства Кос,гянтинiвськоТ MicbKoi' раrи.
Костянтилiвськоi районноi фiJii ДУ uДонецький обjlасний jlабораторний центр
МОЗ УкраIни). Костянтинiвського районного ),правлiнпя !ержпро,лспоживс-rчжби
в Донецькiй областi,

Biлi,l}, еконоr,liки i горгiвлi (Власенко) ро]робити lцотижневi графiки виjlно'i

робоl,й ] KoHTpo]jIo за сlб'сктами I ос llо-lарювап ня Bcix tsиliв } сферi торгiвлi та
rrclc:rl,r , При вияв-T снi грчбих (повторних) пор) шень протиепiдемiчLlих виvог та при
'ix оперативном} не yc!,HeHHi пi-l час Nлонiторингового вiдвiд}вання (контролю) -
iнформ}вати Костян,гинiвське вi,rдi:rення по'liчii Бахvl,гського Bi,r"дi;r) полiцiI ГУ
Нацiона]ьноi по,liцii ) Доfiецькiй об,lастl ,l lя sыиlтя la\o,]iB а]lviнiстративного
агl]lив\,

Косtянlинiвськоrr1 L]аi]()нно\1\ 1ttpaBrittttKl Дсраttrро:tсложивслчясби в Лонецькiй
trб:tacti (l:tьченксl О !],) Ilоси lиll1 poa)oL\ J lгtlв('L,:ння la\(}_liB fержаsноlо наl'jlя-lу
(конlро.rю) за дотриманняNl протиепiдеNliчних виvог при ].]iйсненнi госпо_lарськоl'

:riя,-lьностi з реапiзацij про-lовоlьчи\ loBapiB на агропродовоjьчих ринках. lцо
lape{(lpoбaнi як оll<раlори ринк) \арчови\ пр!, l\NliB,

Ьснпtвськиlt }( laHoB]\!. роJlашовdни\l на r<риtорr-r vicra, вжи lи lахо.lи r,loлalbнoi
lIрофijактичноi,]езiнфекцii банкоtlагiв. IepriillaliB ] оп]lати. операцiйних заliв,

Закладам та установам. llro обсjlугов},ють населення (ЦНАП. УСЗН.
Костянтинiвське-Дрlжкiвське об'сднане },прав-liння певсiйного фонду Укра'iни у
Лонецькiй обrIасri. Костянтинiвське об'с.]нана :1ержавна по:-lаткова iнспекцiя ГУ
ДФС' ) Донецькiй обjlастi) поси]lити захо:lи } ,-loKtLlbHoi профilактично'i дезiнфекцii

) гро\tадських лtiсчях. призi:tякlчи rrспб |ив\ \ вJг\ к{lнlакгни\l повер\няv в них,

Косiянтйнiвсько\1! районноv\ 1ItpaB:littttK,l Лерi*iпродспо)<ивс]у)(би в Донецькiй
об]асl,i (l-]ьченко О,М,) \ 8иIIа.,Lк} pe(clpallii нових вила:lкiв (спмахiв) coVID-]9
rra гериторii \1ic,l,a пi.]вищиlи кратлiсть .]c,jiH(pexцii lсриторiЙ. бе]посередньо
ttри:tег,tiй :ltl закrаriв i }сrанов, llll, пб( I\гов\l,rlь насе,lеннч. ])'пинок
]po\1a,lcbкol() lpaнcl]opl\. _lиIячи\ \lай,Lанчllкiв. в torlr чис]li ) ,1ворах

очrзrоььар.ирниri,)Jиl]кlв.\llLцL_1.1!.tl .ittняl tJркd\ lJ.квера\lоло,

Упраыriнню комунапьного господарства Костянтинiвськоi MicbKoi рали (Заварзiн

д,г,) довести до вiдома перевiзникiв. шо здiйснюють регулярнi пасажирськi
леревезення на viських Ilаршрутах. tцо.,1о необхi!ностi суворого дотримання
лротиспi.lеNliчних lа каранlинни\ ]a\o,,liB. а ca\le }абезпс,чення Bo,tiiB га паса;хирiв
1Iijl час лереsе]ень засоба\!и iH.lиBi-r)iIlbнoгo захист). перевезення здiйснювати в

vеяtах кiлькостi rriсuь:rля с и_riн ня.

6.

),

7.

8, Управлiнню культчри. мололi га cIlopтy (Хоменко О,О). мiським
органiзацiям утриматися вiд проведення к}]lьт). рно,просвilницьких.

теvатиLlних захо.liв за ччасIю,]ilей. rroro.ti та Jорос:lих до
\]l.]|]o] cll|\illLl] llJ IepllIolr \]lс l
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копiя

гоjlова koMicii
мiський голова

дотриманням чинного законодавства стосовно виконання протиепiдемiчних та

карантинних заходiв.

TepMiH: на час дiI карантинних обмежень

10. Заступнику мiського голови Штагер Д.О. розмiстити на офiцiйному сайтi MicbKoJ ради
iнформацiю щодо необхiдностi дотримання запроваджених протиелiдемiчнич
карантинних заходiв,

I1, Вiддiлу з питань надзвичайних сиryачiй, оборонно"l та мобiлiзацiйноi роботи
(MocKoBKiHa I.K.) про вжитi захоли iнформувати голову обласноi комiсii з питань ТЕБ
та НС через департамент з питавь цивiльного захисry. мобiлiзаuiйноi та оборонноi

робо I и Донецькоi обллержалv iH ic грачii,

12. Контроль за виконан}цм рiшення за,,Iишаю за собою,

/
//''Ko]!1lc1l

С,Д. Давидов

Л.О. Свстратова

ори гlнАлом

об ../4


