
с тАр осАмБIрс ь кА рАйоннi дчп*Ав нА АлN4IнI с трАцlя
РАЙОННА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО_

ЕКОЛОГIЧНОi ЪВЗПЕКИ I НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ
вул. Лева Га_пицького, 40, м, Старий Самбiр, Львiвська обл, 82000, тел, (032З8) 2l -l69,

факс (03238) 21-195, E-mail: ýts-пs@ц!tr.llqt, Код СДРПОУ 040564ll

ЗАТВЕРДЖУЮ

безпеки i надзвичайних ситуацiй

29 грулня 2020 року м. Старий Самбiр
в дистанцiйному режимi, з

використання засобiв
iнформацi йно-комунi кацiйного
зв'язку

Засiдання провiв голова районноi KoMiciI з питань ТЕБ i НС, голова
райдержадмiнiстрацii НАЗАР Петро Володимирович.

Присутнi: Члени районноi KoMicii (за окремим списком).

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

1. Про виконання Закону УкраiЪи ЛЪ1000-IХ <Про внесення змiн до Кодексу
Украiни про адмiнiстративнi правопорушення щодо запобiганню поширення
KopoHaBipycHoi хвороби(СОVID-1 9)).

2. Про розгляд заяви жительки с. Стрiлки, вул. Зарiчна, 50, IIIecTaK
свiтлани Степанiвни.

СЛУХАЛИ:
1. Про виконання Закону УкраiЪи ЛЪ1000-IХ пПро внесення змiн до Кодексу

Украiни про адмiнiстративнi правопорушення щодо запобiганню поширення
KopoHaBipycHoi хвороби(СОVID- 1 9)>.

ВиСТУПИЛИ:



1. Батючок Р.М. перший заступник голови районноТ KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, перший заступник голови

р айдерrкадм iнiстрацii.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiдання

районноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй,
вiдповiдно до протоколу засiдання обласноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки i надзвичайних ситуацiй вiд29,|2.2020 Ns44,-

ВИРIШИЛИ:

1.1. Взяти до вiдома iнформацiю першого заступника голови районноi KoMiciT з

питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй, першого заступника
голови райдержадмiнiстрацii Батючка Р.М.

1.2.Щобромильському MicbKoMy головi Кулясу П.П., Старосамбiрському
MicbKoMy головi Трухиму I.C., Хирiвському MicbKoMy головi Королюк M.I.,
Стрiлкiвському сiльському головi Дрозду М.М. забезпечити:

1.2.|,Неухильне дотримання карантинних обмежень, визначених постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року N1236; iнших розпорядчих
документiв Кабiнету MiHicTpiB Украiни, МОЗ УкраТни та головного державного
санiтарного лiкаря УкраТни щодо запобiгання поширення KopoHaBipycHoi хвороби
(coVrD- 19).

TepMiH виконання: постiйно, на весь
час дiТ карантину або до особливого
розпорядження

|.2,2,Проведення широкого iнформування та роз'яснювальноi роботи серед
населення щодо встановлених карантинних обмеrкень на адмiнiстративних територiях
i обов'язкового Тх дотримання; положень Закону УкраiЪи ЛЪl000-Ж кПро внесеннJI
змiн до Кодексу УкраТни гtро адмiнiстративнi правопорушенru{ щодо запобiганню
поширенrш KopoHaBipycHoT хвороби(СОVID-19)) та Рекомендацiй щодо
протиепiдемiчного та дезiнфекцiйного рех(иму при використаннi транспортних
засобiв.

TepMiH виконання: постiйно, на весь
час дiТ карантину або до особливого
розпорядження

1.3. Старосамбiрському вiддiленню полiцii Самбiрського вiддiлу полiцii ГУ
НП у Львiвськiй областi (Р.Сигерич), Старосамбiрському районному управлiнню
ГУ Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi (Б.Венцик), вiддiлу економiки,
iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля райдержадмiнiстрацii
(М.Масляк), Щобромильському MicbKoMy головi Кулясу П.П., Старосамбiрському
MicbKoMy головi Трухиму I.C., Хирiвському MicbKoMy головi Королюк M.I.,
Стрiлкiвському сiльському головi Щрозду М.М. посилити контролюючi заходи щодо
дотриманшI протиепiдемiчних заходiв на адмiнiстративних територiях областi з

ypaxyBaн}u{M положень Закону УкраiЪи ЛЬ1000-Ш <Про BHeceHHlI змiн до Кодексу
УкраiЪи про адмiнiстративнi правопорушенIш щодо запобiганню поширення
KopoHaBipycHoi хвороби(СОVID- 1 9)).

TepMiH виконання: постiйно, на весь
час дii карантину або до особливого
розпорядження



1.4. Керiвникам автотранспортних пiдприемств, якi здiйснюють

перевезення пасажирiв на територii Старосамбiрського району забезпечити

неухильне виконання Рекомендацiй щодо протиепiдемiчного та дезiнфекuiйного

рех(иму при використаннi транспортних засобiв згiдно з додатком 1 до протоколу

,'озачергоuоrо .о.iдання обл;сноi koMiciT з питань техногенно-екологiчнот безпеки i

надзвичайних ситуацiй вiд 29j22020 Jф44,

1.5. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдання районноТ KoMiciT з

гIитань тЕБ i нС з цього питання покJIасти на першого заступника голови

райдерirсадмi нiстрацiТ Батючка Р.М.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жительки с. Стрiлки, вул. Зарiчна, 50, Шестак

свiтлани Степанiвни.

ВиСТУПИЛИz
1. Батючок р.м. перший заступник голови районноi KoMiciT з питанЬ

техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуаuiй, перший заступник голови

райдержадмiнi страцii.' 

',Назар 
П.В. - голова районноi KoMicii з питань техногенно-екологiЧноТ безпекИ

i надзвичайних ситуацiй, голова райдержадмiнiстрачii,

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiдання

районноiкомiсiт з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, -

ВИРIШИЛИ:
2.1. Подати на розгляд черt,овоi ceciT Самбiрськоi районноТ Ради пропозицiю про

видiлення матерiальноТ допомоги з резервного фонду районного бюджету в cyMi 5000

(п'ять тисяч) гривенЬ жительцi с, Стрiлки, вул- Зарiчна, 50, Шестак Свiтланi

Степанiвнi на лiкування.

2.2. Контроль за виконанням рiшення позачергового засiдання районноТ KoMiciT з

питанЬ тЕБ i нС з цього питання покJ]асти на першого заступника голови

райдержадмiнi страцii Батючка Р.М.

Перший заступник голови районноi
комiсii з питань ТЕБ i НС - перший
заступник голови райдержадмiнi Атючок

Секретар KoMicii в. дмитрук


