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протокол ль30
позачергового засiдання районноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки i надзвичайних ситуацiй

14 липня 2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з
використаннrI засобiв
iнформацiйно-комунiкацiйного
зв'язку

засiдання провiв голова районноi koMicii з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.

Прuсуmнi.. Члени районноi KoMiciT (за окремим списком).

Запрошенi:
1. ПетриК Микола Орестович заступник голови райдержадмiнiстрацiТ,

керiвник штабу з лiквiдацiт наслiдкiв на територii Старосамбiрсiкого району,.д"по-
бiологiчноi надзвичайнот сиryацiт природного характеру.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:
1. Про стан забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

Еаселення, запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби CovID-lg,
спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, та часткового послаблення
карантинних заходiв на територii району.

2. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквiдацii наслiдкiв надзвичайно[
сиryацii природного характеру на територii району.

СЛУХАЛИ:
1. Про стан забезпеченпя санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населецня, запобiгання поширенню гостроi респiраторноi хвороби co1rlb_19,



спричиненоi KopoнaBipycoм SАRS-СоV-2,
карантинцих заходiв на територii району.

часткового послаблення

l
ВиСТУПИЛИz
1, Батючок Р,М. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацii, першийзаступник голови районноi koMiciI з питань техногенно-екологiчноi безпЁки iнадзвичайних ситуацiй.
2, Петрик М,о. - заступник голови райдержадмiнiстрацii, керiвник штабу злiквiдацii наслiдкiв на територii Старосамбфського району медико_бiологiчноi

надзвичайнот сrтгуацii природного характеру.

За результатами розглядУ питанIUI порядкУ денного позачергового засiданIUI
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi' безпеки i надзвичайних ситуацiй,вiдповiдно до протоколУ позачергового засiдання обласноТ KoMicii з питаньТеХНОГеННО-еКОЛОГiЧНОi беЗ еКи i надзвичайних ситуацiй вiд 1з.07.2020 NsзO,_

ВИРIШИЛИ:
1,1, Враховуючи рiшення позачергового засiдашul обласноi koMicii з питаньтехногенно-екологiчнот бе пеки i надзвичайних ситуацiй перейти до наступногоетапу послаблення карантинних заходiв на територii району, дозволивши з14,07,2020 вiдвiдуваннrl закJIадiв дошкiльноi освiти, роботу зашlадiв якi надаютьпосJryги з розмiщення, iнклюзивно-ресурсних ц."rрi" та закпадiв культури (завиIUшком TeaTpiB та KiHoTeaTpiB) за умови дотриманшI протиепiдемiчних заходiв тавiл,тповiдпо< рекомендацiй Головного Щержавного санiтарного лiкаря Украihи.
1,2, Впестп змiпи до гryнкту 1.2. рiшення районноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiщrоi безпеки i надзвичайних сиryацiй вiiZЗ червIuI 2020 рокУ, протокол м25,викJIавIIIи його у насryпнiй редакцiТ:
<<1,2, Встацовити, що на перiод дii карантину заборонясться:
1) перебуванЕ,I в |ромадських будинках i спорудах, цромадському транспортi безвдягFгутих засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респфаторiв або захисних масок,що защривulють Hic та РоТ, у тому числi u".оrо"п.""*.urо.тiйно;

-,__?l]_:-|"бування 
на вулиrIях без документiв, що посвiдчують особу,пlдгверджують громадянство чи ii спецiальний статус;

3) самовiльно зЕlJIишати мiсця самоiзоляцii, обсервацiI;
4) вiдвiдуванIUI закладiв освiти iT здобувачами в Iрупах бiльше 10 осiб, lEiMучастi у державнiй пiдсумковiй ur."ruцiт у формi зовнiшнього нез.лежногооцiнювання, зовнiшньомУ незалежномУ оцiнюваннi, вступних випробуваЕнях,единому вступному iспитi з iноземноi мови, €диному фаховому вступномувипробуваннi, атестацii у формi тестових екзаменiв лiцензiйн"* irrr..рованих iспитiв"крок", а такоЖ проведеншI професiйно-практичноi пiдготовки та державноiквалiфiкацiйноi атестацiТ в закJIадах професiйноТ (професiйно-технiчноi) освiти,заходiв до професiйно-практичноТ,riд.о.оЪЙ на виробницгвi, лабораторних робiт татренажерних заIUIть, оц)иманIUI документiв про професiйну- (професiйЪо-теЬiчну1,

УЧаСТЬ У ПРаКТИЧНiЙ ПiДГОТОВЦi ЗДобувачiв, ; o."irir"ory" "pffii, пов,язаЕой;освiтою дорослих;
5) проведенIUI 

.масових (культурних, розважальЕих, спортивних, соцiальних,
РеКJIаМНИХ Та iНШИХ) ЗаХОДiВ з кiлькiстю учасникiв бiльше нiж ld ".i6,^БiЙ#1;;;заходiв та заходiв, необхiдних для забезпечення роботи органiв державноi влади та



органiв мiсцевого самоврядуванtul, навчzLпьно-тренуваJIьних зборiв спортсменiв
нацiональних збiрних команд Украiни з олiмпiйських, неолiмпiйських, нацiональних
видiв спорту та видiв спорту осiб з iнва.пiднiстю, навчiLпьно-треIIувiuIьного процесу
спортсменiв командних iгрових видiв спорту професiйних спортивних клубiв;

6) дiяльнiсть дитячих закладiв оздоровлення та вiдпочинку;
7) робота торговельно-розважальних центрiв (KpiM розмiщених у них магазинiв),

закладiв розважzrльноТ дiяльностi, KpiM:

роботи суб'ектiв господарюванIuI, пов'язаноi з виробництвом аудiовiзуальних
TBopiB, зокрема здiйснення KiHo- та вiдеозйомки на вiдкрlrгому повiтрi, у
транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, примiщеннях (у тому числi
примiщеннях, призначених для зйомки аулiовiзуальних TBopiB (студii, павiльйони), за

умови обмеження кiлькостi осiб, якi здiйснюють KiHo- та вiдеозйомку в одному мiсцi,
не бiльше 50 осiб, обмеження доступу до мiсця зйомки (знiмального майданчика)
cTopoHHix осiб та використаннrI flерсонЕlлом, зtшученим до виробництва
аудiовiзуального твору, респiраторiв або захисних масок, у тому числi виготовлених
самостiйно;

проведення у художнiх (мистецьких) колективах за рiшенням органiв управлiнrrя
репетицiй, тренувань та iнших заходiв, якi не передбачають одночасного зiбрання
великоi кiлькостi осiб (до 50 осiб), без глядачiв за умови використаннrI учасниками
засобiв iндивiдуального захисту, зокрема респiраторiв або захисних масок, у тому
числi виготовлених самостiйно;

8) вiдвiдуванIu{ установ i закладiв соцiального захисту, в яких тимчасово або
постiйно проживаютьiперебувають цромадяни похилого BiKy, ветерани вiйни i працi,
особи з iнваrriднiстю, особи iз стiйкими iнтелектуzшьними або психiчними
порушеншIми, установ i закладiв, що надають соцiальнi послуги сiм'ям/особам у
скпадних життевих обставинах, KpiM установ i закладiв, якi надають соцiальнi послуги
екстрено (кризово);

9) закладам охорони здоров'я проведеннr{ планових заходiв з госпiталiзацii, KpiM:

надання медичноi допомоги внаслiдок ускJIадненого перебiry вагiтностi та
пологiв;

наДання медичноI допомоги вагiтним, родiллям, породiллям, новонародженим,
наданшI медичноi допомоги у спецiалiзованих вiддiлентrях закладiв охорони

здоров'я пацiентам з онкологiчними захворюванIuIми;
наданнrI палiативноТ медичноТ допомоги у стацiонарних умовах;
проведеннrI iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii, якщо

внаслiдок ik перенесення (вiдтермiнування) icHyc значний ризик дJuI життя або
здоров'я.

Пацiенти, яким нада€ться медична допомога у зв'язку з проведенIuIм планових
заходiв з госпiталiзацii, пiдлягають обов'язковому тестуванню на COVID_19
вiдповiдно до стандартiв MiHicTepcTBa охорони здоров'я;

10) дiяльнiсть закладiв культури з HafIoBHeHicTro понад 50 вiдсоткiв стацiонарних
розмiщених мiсць для сидiння таlабо бiльше однiеТ особи на 5 кв. MeTpiB площi
закJIаду культури;

11) робота пiсля 23-Т та до 7-i години суб'ектiв господарськоi дiяльностi з
надання послуг цромадського харчування з органiзацiею дозвiлля або без нього
фесторанiв, кафе, барiв, закусочних, iдалень, кафетерiiЪ, буфетiв тощо) KpiM
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дiяльностi з наданнr{ послуг громадського харчування iз застосуванIuIм адресноТ

доставки замовлень та замовлень на винос.>

1.3. Коrrгроль за виконанIuIм даного рiшення покJIасти на заступника голови

райдержадмiнiстрацii Петрика М. О.

СЛУХАЛИ:
2. Про вжиття невiдкладних заходiв iз лiквЦацii наслiдкiв надзвичайноi

ситуацii природного характеру на територii району.

ВиСТУПИЛИz
1. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.
2. Батючок Р.М. - перший заступник голови райдержадмiнiстрацii, перший

заступник голови районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних сиryацiй.

3. Венцик Б.Р. - начальник Старосамбiрського районного управлirтrrя головного

управлiння !ержпродспоживслужби у Львiвськiй областi.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiдання

районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, -

ВИРIШИЛИ:
2.1. Старосамбiрському мiжрайонному вiддiлу лабораторних дослЦжень ЩУ(ЛОЛЦ МОЗ УкраiЪи> (С.Брезецька), Старосамбiрському районному

управлiнню головного управлiння ,ЩержпродспоживсJryжби у Львiвськiй областi
@.Венцик) за наслiдками надзвичайноi сиryацiТ у потерпiлих населених ttунктах
продовжити здiйсненнll коЕгролю за дотриманшIм санiтарно-гiгiенiчних норм та
проведеншIм пр отиепiдемiологiчних заходiв.

2.2. Фiлii <<Старосамбiрський райавтодор>> (В.Гривнак):
2.2.1. Продовжити роботи з розчистки пiдмостових русел, водопрошускних труб,

кюветiв.
2.2.2. Приступити до вiдновлювilльних робiт на пошкоджених об'ектах.
2.3. ВИдiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з

правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii (А.Яворський):
2.3.1. Вести аналiз розвитку обстановки, що скJIадаеться на територii району та

забезпечити координацiю дiй органiв управлiння та сил ЩЗ вiдповiдно до <Плану
реаryвання СтаросамбiрськоТ районноТ ланки територiальноi пiдсистеми еДС ЦЗ
Львiвськоi областi>.

2.З.2. Iнформувати голову райдержадмiнiстрацii та обласну комiсiю з питань
ТЕБ i НС про хiд лiквiдацii наслiдкiв надзвичайноi сиryацii щоденно щодо
встановленого порядку.

2.4. Районним засобам MacoBoi iнформацii здiйснювати постiйне iнформуваншI
населенIuI про виникнення надзвичайноi сиryацii та наявну обстановку.

2.5. Рекомендувати головi райдержадмiнiстрацiТ видiлити з резервного фонду
районного бюджету Стар' явськiй сiльськiй радi :

2.5.1,. 1595,09 грн. на оплату за питну воду для постражд€Lлого населенIuI
пiдвiдомчих територiй;

2.5.2. 1500 грн. для проведеншI дезiнфекцii затоплених криниць на територii
постраждztлих населених гryнктiв.

2.6. У зв'язку з поступленнrIм численних звернень органiв мiсцевого
самоврядування, територii яких посц)аждitли внаслiдок надзвичайноi сиryацii

l



0з.07.2020, питанIUI щодо надання матерizшьноi допомоги Iромадянам з резервного
фонду районного бюджету розглянути на черговому засiданнi районнот koMicii з
IIитань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй.

2.7. Контроль за виконанням даного рiшення покJIасти на першого заступника
голови райдержадмiнiстрацiI Батючка Р.М.

Перший заступник голови районноi
KoMicii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнiстрацii Атючок

Вiдповiдальний секретар KoMicii в.дмитрук

.-=
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