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]асiдання постiйвоi MicbKoi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичаЙнйх ситуацiЙ

бid k,!9 , жtхllпня 2()20 року

ГОЛОВУВАВ: N{iський Io]IoBa Давидов С,Д,

БУЛИ ПРИСУТНl: члеr" *oпricii 1з" о*р""r", an""no"),

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯ!:

м, Косmянпuнiвка

l, Щодо оргмiзацii виконання вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB YKpaiHB
вiд 22 лцпня 2020 року J'{Ъ 64l (iз змiнами), рiшень Державцоi KoMicii з питадь
техногенпо-екологiчяоi безпеки та надзвичайяих ситуаuiй .fа забезпсчеЕня
контролю за дотримаяням про]иепiдеviчних]аходiв,

СЛУХАЛИ:

l. Щодо органiзацiТ виконання вимог постаноаи Кабiвеry MiHicTpiB Украi'яи вИ 22
липня 2020 року Л! 64l (iз ]мiнами), рiшевь Державнот KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпекл та пад3вичайппх ситуацiй та забезпечеппя коптролю за
дотрпманцям протиепiдемiчпиl заходiв (Бобровицька 0,I., Величко С.Л., Жlравльов
0.I., Барабаш О.В.)

В yкpaiяi спостерiга€ться cTpiMKe поширення KopoHaBipycHoi хвороби. За минулу
добу виявили рекорлну кiлькiсть нових хворих на covlD-19 _ 5804 особи, по Донеччинi
- у 25З мешканцiв (з них б мешканцiв КостянтиItiвки).

За результатами доповiдей, з урахуваяням обговоронЕя

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:

I- .Щиректору комунмьного некомерцiйного пiдприсмства <Багатопрофiльна
лiкарня iнтенсивнОго лiкуваннЯ костяЕтинiвськоi MicbKoi рали> Руденко О.С. згiдно
спiльного наказу департаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii та ДУ <Довецький
обласций лабораторний ценlр MiHicTepcTBa охорояи здоров'я УкраiциD вiд 28.оз-2о20

8 <Про органiзацiю зatходiв щодо запобiгання поширенЕя на територii !онецькоI
iB covID_l9) (iз змiнами) забезпечити перепрофiлюванrrя 30 педiатичяих

жок вiддiлення iнтеЕсивноi терапii (педiатричних) на терапевтичнi лiжка для
iояарноi допомоги пацi€нтам, якi вiдловiдають визtlаченню випадку COVID-
ва CovID- ] 9

TepMiE: з l9.10,2020

ському улравлil{ню освiти м, Костянтинiвки (Барабаш ) з метою зatлобiгання
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l9, та rвори

Дфfiню KopoHaBipycHoT хвороби (coVID-19), створенвя безпечних },l\{oв для
учасникiв освiтнього процесу пiд час пiдIотовки та проведеяня мiсцевих виборiв:
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- Визпачити дату ociHHix каrtiкчл v школах з 19 по З0 жовтня включно;
- До 02.11,2020 забезпечити провелсння дезiнфекцiт прилriщевь навчапыlих

закладiв, якi б},ли залiянiдо проведення мiсцевих виборiв,

J, J Mcr,-,,o rаrlсlлече,ttlя бс,печних )NloB дlя учасникiв ocBi,l нього процесу пiд час

пiдготовки та проведення мiсцевих виборiв рекомендуватп костявтинiвськiй мiськiй
lериtорiапьнiй виборчiй Kovicii КрамаIорського раЙону проведення rасiдаtь дiльничних

вЙорчих комiсiй зliдно IIrally робоlll ) {акла-]ах .atMbHui середльоJ освitи victa з

10.10.2020 здiйсяювати пiсля lб години з доlриманням протиепiдемiчвriх норм-

4. У зв'язку з тиIIчасовим призупипенням проведсЕня особистих приЙомiв

громадян (пiдстава - пункт 19 прьтокольноtо рiшенllя Державноi koмicii з питань

тЬхвогенло-екологiчноi безпеки ,Ia валзвичайвих ситуацiй вiд 10.0З,2020 N, 2)

рекомендуватlt меll]каяцям riticTa звсртатись до посадоsих i службових осiб оргаtriв
плiсцевого саrtоврядувапня, органiв державноi влади шляхом направлен!tя зверЕень

поштоIо) через скриньки для зверненьj розтаlJIованих яа l поверсi буд'влi N,licbкoi ради,
надсилаlrtIя електронl{ого звернсння.

5, Автоперевiзllикаill забезпечи,aи безумовне дотримання карантинних с,бмехень i

протиепiлемiчних рекомендацiй Моз при rlаланнi послуг з перевезення пасажирiв. а caNle

контроль за використаrrltям засобiв iндивiJ)мьного ]ахист) пзсажирами та перевезення

пlсая.,.lрiь л к, lbKoc li не бiJlьш lй. н il; Ki,tbbiclb lt icu ь для силiння,

6, Костянтинiвському вiддiленню полiцiТ Бахмугського вiллiлу полiцii ГУ
Нацiональноl полiчii у.ЩонечькiЙ областi (Козiнцева Н,В,) забезпсчити лроведеня рей_0 -
перевiрок щодо дотриманIlям чинного законодавстI]а cтocoвlIo виконанItя

IlротиепiдеIIiчних та карантинних заходiв на автобусних ]!{аршрутах.

7. Контроль за виконанням рiшення залишаю за собою.

Голова к
llllський

Секретар

С.Д. Давидов

Л.О, евстратова
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