Ш
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО -Екологгчної
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
17 квітня 2020 р.

м. Ужгород

ПРОТОКОЛ М.»

5

позапланового засідання регіональної комісії

Головував

- в. о

голови державної адміністрації, голова регіональної
комісії Олексій ГЕТМАНЕНКО

- 33 члени комісії (за окремим списком)
особа (за окремим списком)
Запрошені -

Присутні

І. Про вжиття додаткових заходів з метою протидії поширенню

коронавірусної хвороби СОУІІ) - 19

(Гетманенко О.О., Буришин В.В., Ус Р.А., Руснак Г.С.)

Заслухавши інформацію доповідача з
урахуванням обговорення, комісія вирішила:

питання порядку денного, з

1. Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги.

2.

Затвердити
(додається).

форму ,,Декларації особи, яка

потребує обсервації”

3. Затвердити у новій редакції перелік місць обсервації (додається).
4. З метою протидії поширенню коронавірусної хвороби СОУІВ-19 в місцях

перебування масового скупчення людей, рекомендувати райдержадміністраціям,
міськвиконкомам, об,єднаним територіальним громадам, у відповідності до статті
32 Закону України ,,Про захист населення від інфекційних хвороб”, постанови

Головного державного санітарного лікаря України від 16.04.2020 М.) 10 ,,Щодо
протидії поширенню коронавірусної хвороби СОУІВ-19 в місцях торгівлі”,
заборонити функціонування ринків (продовольчих, непродовольчих та змішаних).
5. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам, обієднаним
територіальним громадам з урахуванням статей 29, 30, 32 Закону України ,,Про

захист населення від інфекційних хвороб”, постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2020 р. М 211 ,,Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу СОУІВ-19” запровадити відповідно до законодавства додаткові
обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, під час вихідних та
святкових днів, серед яких:
- обмежити пересування та перебування громадян в громадських місцях;
- не виходити на вулиці населених пунктів;
- утриматися від використання власних транспортних засобів;
- без особливої потреби, утриматися від відвідування аптек, продовольчих

магазинів, автомобільних заправних станцій, тощо.

Термін:

у

період

вихідних

(святкових) днів (з 13 год. 00 хв.
суботи до 6 год. 00 хв. першого
після
вихідних
робочого
дня
(святкових) днів
6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об*єднаним

територіальним громадам:
Забезпечити проведення широкої роїяснювальної роботи серед
населення із максимальним залученням засобів масової інформації щодо
необхідності вжиття вищенаведених заходів.
6.1.

7. .Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, обэєднаним територіальним

громадам:
Забезпечити подання інформації до Департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації щодо кількості осіб, що перебувають на
обсервації, за формою, що додається.
7.1.

Термін: щоденно до

1200

8. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації:

8.1. Забезпечити щоденне узагальнення та подання інформації до Штабу з

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня
(зЬ'саЬ.пз.тог©8таі1.сот) та регіонального штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації (депеґа1©саґраї11іа.Зохана).

Термін: щоденно до

1600

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

В. 0. голови державної адмініст

голова регіональної комісії

,

Відповідальний секретар регіональної
комісії, головний спеціаліст управління
з питань оборонної роботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації

Олексій ГЕТМАНЕНКО

)

Ганна ПОНЦ

