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РЛЙОННЛ КОМIСIЯ З ПИТЛНЬ ТЕХНОГЕННО_
ЕкологIчноi ьвзпЕки r нллзвичАйних ситулцIй
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факс(032ЗВ)21.195.Е-mаil:sts.пs@ukг.пеt,КодСДРПоУ040564l1

ЗАТВЕРДЖУIО
ова Старосамбiрськоi
HHoi державноi адмirriстрацii

IIетро НАЗАР

вересня 2020 року

засiдання районноi KoMiciT з питань l,ехногенIIо-екоJIогiчноi
безпеки i налзвичайltих ситуаuiй

14 Bepeclr я 2020 року м. С-l,арий Самбiр
в листанцiйному режимi, з

використання засобiв
iнформаuiйно-комунi кацiйного
зв'язку

Засiдання гlровiв I-олова районноi KoMicii з l]и,гань ,I,ЕБ i нс, гоJIова

райдержадмiнiстрацii НАзАр r[етро Володимирович,

Прuсуmнi., Члени районноТ KoMiciT (за окремим списком),

IIОРЯДЦОК ДlЕllНИЙ:
1. Itpo BcTatloBJ|e1tHЯ piBHiB епiдемiчноi небезпеки поширення 1-ocr-poi

респiраторноi хвороби СоVIг1-1 9, спричи н eHoi коро ll а BipycoM SдRS-СоV-2,

СЛУХАЛИ:
1. Про встановлення piBHiB епiдемiчноi небезllеки поширення гост,роl

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиflеноi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2,

ВИСl]УII.ИJlИ:
1.БатючокР.М._гtершиЙЗасТУпнИкГолоВИрайонrrоТкомiсiТЗПИТ.аt{ЬТЕ]jitIС

- перший заступtIик голови райдержадмitliстраltiТ,

',,'.-: */ 
\
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, _:1



За результатами розгля/{у пита}rня порядку денного засiданrтя районноТ KoMiciT з

питань техногенно-екологiчttоТ безпеки i надзвичайних сит,уацiй, вiдtltовiдtно до
протоколу позачергового засiдання обласноТ комiсii з питань техIJоген]{о-екологjчноТ
безпеки i налзвичайних ситуацiй вiд l1.09,2020 N!35,-

В ИРI III И jlИ:
1.1. .]азllаL!l1,I,tл, lllo Ila Bciii lc1llrlopii'(_'taptlc;Lrlбi1-1c1,1ttltr-r 1l:tiiol;r. iз r pax_r BtItl|,rI\I

ctli_tcrti,ttloi cljl\illlil rз;lсriоtli. r<apl-ttlllltl \ ,]в )lJli\ J llolIltll]ct]}lя\,l (]OVII)-19 .,tit .to 3l
)]iоlзl ня 2020 port1 .

1.2. Установити з 00.00 годин 14.09.2020 <<Зелений>> piBeHb епiдемiчrrоТ
небезпеки 1IоIIJирення COVID-19 на територiТ району.

раиоIrу:

l]c гаttов-Iсttltя 1-1ilзнiв ctli.цcrli,-tгloj' гrсбсзltсttl] t]оItIttрсt{IIя
C()VlI)- l 9. сIlрllч},IIlегtоi' l<сlронtttзiрr corl SA RS-CoV-2.

з гIитань ТЕБ i LlC щодо
гостроТ респiраторноТ хвороби

'l'cplrlill lзltttt,lllill llIя - l -}.09.2()2()

1.3.2. I]i.trltrIзi,ttlt,l .lo l]cllttI0l].lctIt)lo a,trIitrictllattlB;tiii rc1llrrtlllii' 1litltrli
ctti_tclti,ttttll'tlcбcзttcl;t.t забсзгlс,tttltt I{c\\I1. lbI{lJ _lOJpll\li,lt]tlrl Kal paIllllIlIIllx ilбlIcit;ctll,.
l]tt]lIillIcIIlIx llocltlilol]olo Ii,lбirlctr \IilliсLllirз Yr'.paTrtlt lзi,l 22,lllIrrrя 2()2() poltl ,Yll 6-1l.

'|-cprrilI BlJli()IlillJHя ttoc l iiiltcl.
IIal BccL Ilac :llil' liapalt{l t,tttl, абсl ,(t,l

особ" t ll I]()l,() роз I l оl]я;liI(сl lt{Jl

l,-1 ,-l. Jl,,,. ,]lJlllllll lllrt)ll.',lcllll}I llIlIl]()Ii()lrl illtitollпl\ lJillllIrI Iit l)()t )lclitOlJa. lbIl()l

})обt)llt ceI)c. I lIace-Ict1llrt 1laii tlHl llloitO Bcl,atIot]jIcI{иx t(irра}1,1,иttt{1,1х oбltc;ttcltt, Ita

а tllittic,гptt-t,1,1lзttiii -гсрr.l,гilрi'i i обоlз'яl]коl]оl,о l'х ,цсl,грrlл,tаl1lIя.
'l-cpbrirr t]LlKOllt-lltHrI lloc,гiiirro.
l li_t lle cIl ,1ilg .,1i)' liapilI|,l Itttr, абtl , ttl

tlсоб.lt ttlзtll () розII()рrl, tilicl I l lrI

1.4. CтapocrrMбipcbltONl}, lзiluti.tlcttHlo llo.iriltiT СамбiрськоI,о вiл:tillу llct.lliltiT
['o.,toBtlo1,o yll;ltlBLtiltltя llIl у .,rlbBiBr:bKiii об;tастi (l3axap,ltrKl, (].t].).

Старосамбiрському parioltlloMy yltllitB;lirlHlo I'Y /(cpiKll1lo/lcllo:пtrtBc;l1,iKбIt )
JIьвiвськiЙ oГl.:lacli (Всrlltик Б.Р.) IIOcl,i]ItJllJ IiO]Ii,po_rIJ()}()tll :]it\(),lt.l lllO.tO.t()l|])t.]\li.liil1,I

l lpo гllсl ti,lcbl i LI l lt I\ ii,l\().,li lз t llt r c1-1t 1 1 i1;1 jl' ра iitll lr .

'|'cprrilr l]IlK()llztllllrl tlilc,til:itto.
lla l]ccI) ,-1;1g 

,l цii' lii.ll.li,ll1,11111, 111-1tl {о

оссlб.l tl tlзtlt,() роз l t()ря/ ()IiсI l t IJi

1.5. Кон,гроль за виконанням рiшення KoMiciT покласти Ft гlерilIоl-о застуIIника
голови райдержадмiнiстрацil Батючка Р.М.

1.3. Мiським, селиlцtlим, сiльським fоловам
1.3.1. Провес,ги засiдання мiсцевих KoMiciT

Перший застуIIник голови районноТ
KoMiciT з питань Т'ЕБ i t|C - перший
зас,l-уII н и к I-oJIo в и ра йдержадм i HicTpa rlii БА,I,Iоt{ок

CeKpe,l,ap KoMicii с.JI!]сик


