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протокол лъ 17
засlдання постlивоl Mlcbkol koMlcll з питань

lехногенно-екологiчноi бе lпеки l а надtвичай них си l \ ацiй

м, Кос|мнlпuнiвка

ГОЛОВУВДВ: мiський голова Давидов С,Д,

БУЛИ ПРИСУТIll: члеIlи KoMicii (за окреNlим спискоNl),

ПИТАIil{Я, lI(O ВИНОСЯТЬС}l НА-РО]l'JltlД:

про подовження дотримання протиепiдемiчних карантинних захолiв,

СЛУХАЛИ:

l. Про продовження дотримаfiня протиепiлемiчппх караптинних заходiв (Василенко
В.В., Велiчко С,Л.. Хоменко о,о.)

_ За результатами доповiдей, з урахуванням обловорення та на виконання поставови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20,05,2020 М З92 (Про встаяовлення карантину з метою
запобiгання поширенню на територii Укра'iни гостроТ респiраторноi хвороби COVID_19.
спричиненоi KopoнaвipycoM SARS-CoV-2. та е,Iапiв послаблення протиепiдемiчних
заходiв> (iз змiнами) та piLUeHb обласllо'i KoMicii з питань техногенно-екологiчноi бе]пеки
та надзвичайних ситуацiй -

коМlсlЯ ВИРlШИЛА:

Bid < 03 ,лuпня 2020 року

2.

В I_{eHTpi надання адмiнiстративних послуг (Мiрошнiченко Ю.L) роботу
розпочинати з 8 години! з метою недопущення скупчення людеЙ приЙом громадян
здiйснювати за попереднiм записом,

КП <Об'сднання паркiв та KiHoTeaTpiB КосfянтинiвськоТ Micbкoj ради) (Ягмурова I.L)
поновити роботу KiHoтeaтpy (Супутник) (пр. Ломоносова, l64) з обов'я]ковим
дотриманнrм саяiтарних та протиспiдемiчних заходiв, визначених у (Тимчасових

ре{(омендацiях щодо органiзацi] протиепiдемiчни\ заходlв лlд час проведення
кульryрно-мистецьких заходiв на перiод карантину у зв'язку з поширенням
KopoHaBipycHo'i хвороби (CoVlD-l9)), затверджених постановою Головного
державного санiтарного лiкаря Укра-rни вiд 01,07.2020 "l\l! З8.

TepMiH виконапня: з 04,07.2020

Управлiнню культури. молодi та спорту (Хоменко О.О) дозволити проведення
культурно-мистецьких заходiв. у тому числi фестивмiв, концертiв. вис,lав,

lиних та тимчасових виставок та експозицlи за умови дотриманн' санlтарних та
иепiде|,riчних заходis, визначевих у (Тимчасових рекомендацiях щодо органi]ацi]l
епiдемiчних заходiв пiд час проведення культурно-мистецьких заходiв ва перiод

ну у зв-язку з поширенням KopoнaBipycHoj хвороби (СОV l D- I9)), затверджених
Головного державного санiтарного лiкаря Украiни Bil 0I.07,2020 Лэ 38.

,nZOoI

TepMiH виконання: з 04.а1.2020



копiя
Костянтинiвському вiддiленню полiцii Бахмутського вiддiлу по"пiцiI ГУ
Нацiонмьноi полiцii у Донсцькiй областi (Козiнцева Н.В.), Костянтинiвському

районному управлiнню Держпродспоживслужби в Донецькiй областi (Iльченко

О,М.) продовжити роботу з контролю за дотриманням чиняого законодавства
c,locoвHo виконання прогиепiлемiчних та каран I инни'( lаподiв

TepMiB: на час дi'i караятинних обмежеttь

5. Контроль за виконанням рiшення з&,rишаю за собою.

голова ком
l\{lськии С,Д. Давидов

Л.О. Свстратова
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