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засiдання MicbKoi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй

вlд26.01.2022
м,,Щобропiлля

Головував:

Секретар:

Присутнi:

Запрошенi:

Початок засiдання о 15.00
Закiнчення о 16.00

Прийняли участь у засiданнi
Перший заступник голови MicbKoi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуачiй,
перший заступник мiського голови €вген Бражнiков.

Начальник вiддiлу з питань надзвичайних ситуацiй та
цивiльного захисту населення Щобропiльськоi MicbKoi ради
Вадим Бовкун.

члени KoMicii (за окремим списком)

керiвники пiдприсмств, установ та органiзацiй (за окремим
списком)

Порядок денний: Про ускладнення епiдемiологiчноi сиryацii на територii
громади та органiзацiю виконzlнtut вимог постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 09 грудIrя 2020 року Nl 1236 <Про
встановленIu карантину та запровадженIш обмеrктвальних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганrrя поширенню на
територii УкраТни гостроI респiраторноТ хвороби СОVlD-19,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами).
(Чернець).

Заслухавши r а обt овори вши iнформаuiю.

КОМIСIЯ ВIfiЗНАаIА€:

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Укра'rЪи вiд 22 березня 2021 р. Nл 2З0

внесено змiни до постанови Jt[s 1236 вiд 09 грулня 2020 року ((Про встановлення

карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв з vетою

запобiгання поширенню на територii УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби

COVID-I9, спричиненоi корона BipycoM SARS-CoV-2> (лалi - Постанова). А
lакож враховуючи Jначне ]росIання кiлькосti виявлених нових випадкiв
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COVID-19: протягом попереднього тижня на територii територiальноi громади

- 61 випадок, а протягом ocTaHHix трьох днiв l05, що значно перевищус норму

у 70 протягом ,lижня. велику кiлькiсть захворiвших прачiвникiв виконкому

мiськоi ради. З метою недопущення поширення KopoHaBipycHoi iнфекцiТ

КОМIСIЯ ВИРIШИЛА:

1. Керiвникам структурних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy

!обропiльськоТ MicbKoi територiальноi громади обмежити прийом громадян

фахiвцями та посилити температурний скринiнг перед початком робочого дня.

TepMiH : dо полiпtu et л tя епidеlttiолоziчt loi сumу ацii

2. Керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй громади посилити

дотримацЕя караI]тиIIIIих заходiв передбачених постановою Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 09 грудня 2020 року ]Yp 1236 та полiпшити роз'яснювальну роботу

щодо необхiдностi вакцинацii.

Tep,ltiH: посmiйно

3. .Щобропiльському вiддiленню полiцii Покровського вiддiлу полiцii ГУ

НП у Донецькiй областi (Коломiсць) разом з ,Щобропiльським районним

управлiнням Головного управлiння,Щер>ltпродсполtивслужби в flонецькiй

областi (Косматенко) в мелtах компетенцii забезпечити здiйсненtrя коцтролю за

виконанIfiм протиепiдемiчних обмеrк7вальних заходiв, визначенлIх tIостановою

Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 09 грулru 2020 року N 1236 <Про встаноыIеннr1

каранlину та запроваIDкенltя обvеltq,ъальнrх проr иепiдемiчних заходiв з меtою

запобiгання поширенвю на територii УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби

COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2> (зi змiнами), за

дотриманtlям санiтарного Jаконодавс,t8а. лро tиепiлеviчltшх заходiв пiд час

кар lтину.

Tep,ltiH: do полiпuлення епidемiолоziчноi сumуацii

4. Вiддiлу з питань органiзацiйноi роботи та внутрiшньоi полiтики

викоIIкому Добропiльськоi MicbKoi ради (,Щворник) довссти до населення



iнформацirо стосовно заходiв передбачених цим протоколом у тому числi через

засоби MacoBoi iнформац11.

TepMiH:mepMiHoBo

виконанням цього рtшення покласти на застуIIника

питань дiяльностi виконавчих органiв ради

J
dЬаut ц свгенБрАжнlков
U

5. Контроль за

мiського голови з

Олексiя Галицького

Перший заступник
KoMicii з питань ТЕБ
заступник мiського

Секретар KoMiciT, начальник
вiддiлу з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльного захисту
населення MicbKoi ради Вадим БОВКУН
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