
С ТАР ОСАМБIР СЬКА РМОННА ДЕРЖАВ FIА АД4IНIСТРАlЦЯ
РАЙОННА KOMICШ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-

ЕкологIчноi ввзпЕки I нАдзвичдЙних ситуАцIЙ
вул. Лева Галицького, 40, м. Старий Самбiр, Львiвська обл. 82000, тел. (0З2З8 ) 21-169,

нАзАр

2020 року

протокол льз
позачергового засiдання районноi koMiciI з питань техцогенно-екологiчноi

безпеки i надзвичайних сиryацiй

12 березня2020 року м. Старий Самбiр

Головував: Голова районноТ KoMicii з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацiТ П.В.Назар.

Прuсуmнi.. Члени комiсiй (за окремим списком)
3апрошенi:
1, Терлецький Володимир Романович - в.о. завiдувача Старосамбiрськогоч мiжрайонного вiддiлу лабораторних дослiджень дУ (ЛОЛЦ моЗ УкраiЪп.
2, Рудницька Наталя Iгорiвна - лiкар-iнфекцiонiст КНП СРР <iСтаросамбiрська

цешцрrlJIьна районна лiкарня>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:

i хвороби,

ика Петра

_-\,

3. Про розгляд заяви жительки
Любомири Богданiвни.

с.Кобло Старосамбiрського району IIIццлцц

4. Про розгляД заяви жителя м.Щобромиль, вул.Салiнарна, ба,старосамбiрського району Волошина П tвла Iвановича.
5. Про ситуацiю, що склалася внаслiдок буревiю l0i'2лютого 2020 року.

адмiнiстрацii



1. Щоло запобiгання по ирення випадкiв гостроi респiраторноi хвороби,
спричиненоi KopoHaBipycoM COVID_2019, у Старосамбiрському районi.

ВиСТУПИЛИз
1. Яворський A.I. - начальник вiддiлу з питань оборонноI роботи, цивiльного

захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii.
2. Медвiдь I.0. - генерzrльний директор КНП СРР <Старосамбiрська ценц)utльна

районна лiкарня>.
3. Рудничька H.I. - лiкар-iнфекцiонiст КНП СРР <Старосамбiрська центрzrльна

районна лiкарня>.
4. Терлецький В.Р. - в.о. завiдувача Старосамбiрського мiжрайонного вiддiлу

лабораторних дослiджень ДУ dОЛЦ МОЗ УкраiЪи>.
5. Венцик Б.Р. наччLльник Старосамбiрського районного управлiнтrя ГУ

.Щержпродсlrоживслужби у Львiвськiй областi.
6. Манжурова Г.Б. - в.о. начttльника вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii.
7. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацii.

За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засiданIuI

районноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй,
вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11.03.2020 Ns211 та
протоколу JtlЪ5 вiд 11.0З.2020 позачергового засiданн,{ обласноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, -

ВИРIШИJIИ:
1.L. Взяти до вiдома iнформацiю начальника вiддiлу з питань оборонноТ роботи,

цивiльного захисту та взасмодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiT
Яворського A.I., генерitпьного директора КНП СРР <Старосамбiрська центрilльна
районна лiкарrrя> Медвiдя I.0.

1.2. Установити з |2 березня до 3 квiтня 2020 року на територii
Старосамбiрського району карантин, заборонивши:

- вiдвiдуванIш закJIадiв освiти iT здобувачами;
- ВiДВiдУваннrl )п{нями дитячих музичних шкiл району;
- tIроведення Bcix масових заходiв, у яких бере yracTb понад 200 осiб, KpiM

заходiв, необхiдних для забезпечення роботи органiв державноi влади та органiв
мiсцевого самоврядування. Спортивнi заходи дозвоJuIсться проводити без участi
глядачiв (уболiвальникiв) ;

- дозволити роботу навччtпьних закладiв району |2-IЗ березня 2020 року лля
вiдвiдування дiтьми у разi крайньоi потреби.

1.3. Сiльським, селищним, мiським головам до 03.04.2020 або особливого
розпорядження забезпечити органiзацiю виконання та контроль за дотриманIuIм на
вiдповiднiй адмiнiстративнiй тершгорiТ вимог постанови КМУ вiд 1|.0З.2020 Ns211
своечасним i повним проведеннrIм профiлакгичних i протиепiдемiчних заходiв.

t.4. Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного
захисту I. Медвiдю до 03.04.2020 або особливого розпоряджецня забезпечити
lrодання щодня ,Щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ iнформацii про
здiйснення заходiв щодо запобiгання поширенню KopoHaBipycy COYID-19 для ii
узагальненнrI та iнформування MiHicTepcTBa охорони здоров' я УкраiЪи.



1.5. Керiвникам пiдпри€мств, установ та органiзацiй району, ycix форм
власностi та господарювання (в т.ч. торгiвельним мережам та розважальним
ЗаКЛаДаМ) ДО 03.04.2020, або особливого розпорядження посилити
протиепiдемiчний режим :

- дотримуватися нормативних показникiв температури повiтря та провiтрювати
робочi примiщення;

- не допускати до роботи людей iз ознаками респiраторного iнфекцiйного
захворюванIUI (iзолювати ik вiд здорових працiвникiв та негайно повiдомити
найближчу лiкарню);

- забезпечити необхiднi умови для дотримання працiвниками rrравил особистот
гiгiени (умивальники, мило, одноразовi рушники, серветки тощо);

- наповнити агIтечки необхiдними засобами та обладнанням: термомец)ами,
бактерицидними випромiнювачами, дезiнфiкуючими та антисептичними auсобur",
засобами особистоi гiгiени та iндивiдуального захисту;

- провести навчання для спiвробiтникiв щодо запобiгання
kopoHaBipycHoi iнфекцii та дотримання правил респiраторнот гiгiени.

1.б. IнструкцiЮ пО tIроведенню дезiнфекцiйних заходiв при гострiй
респiраторнiй хворобi, спричиненiй KopoHaBipycoм 2019-пСоV (додаток 2 до Плану
протиепiдемiчних заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi респiраторноiхвороби, спричиненоi KopoHaBipycoм 2019-nCov у Старосамбiрському раЙонi,
затвердженого рiшеншIм районноТ KoMicii з питань тЕБ i НС вiд 17 лютого 202Ь року,
протокол J\Ъ2) вважати такою, що вц)атила чиннiсть.

1.7. Сiльським, селищним, мiським головам, керiвникам субrектiв
ГОСПОДаРЮВаННЯ ПОСТiЙНОl ДО стабiлiзацii епiдситуацii або особливого
розпорядженця, Bci дезiнфекцiйнi заходи при гострiй респiраторнiй хворобi,
спршIиненiй KopoHaBipycoM 2019-пСоч, проводити вiдповiдно до "un*y 

MiHicTepcTBa
охорони здоров'я Украihи вiд 08.06.2015 Ns325, чинних нормативних документiв та
рекоменДацiй В cecBiTHboi органiзацii охорони здоров'я.

1.8. З метою запобiгання виникнення на територii району надзвичайноi ситуацiТ
МеДИКО-бiОЛОГiЧНОГО ХаРаКТерУ, рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii видЙити
з резервного фонду районного бюджеry:

1.8.1. Комунальному некомерцiйному пiдприемству Старосамбiрськоi
районноi РадИ <<Старосамбiрська центральна районна лiкарня>> (I.Медвiдь)
кошти в cyMi 20000 (двадцять тисяч) гривень на придбаншI протиоу*"л костюмiв та
швидких TecTiB для виявлення KopoHaBipycy.

1.8.2. Мостиському прикордонному загону (Ю. Одсадчук) кошти в cyMi 10000
(десять тисяч) гривень на придбання засобiв iндивiдуального захисту.

1.9. Контроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на генерального директора кнПСРР <СТаРОСаМбiРСЬКа ЦеНТрztльна районна лiкарня> МЬдвiдя I.o. та .r.р1цо.о
заступника голови райдержадмiнiстрацii Пугry Р.Р.

СЛУХАЛИ:
2. Про розгляд заяви жителя с. Кобло Старосамбiрського району ЩикаПетра Iвановича.

ВисТУПИЛИz
1. Яворський A.I. - начапьник вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного

захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ.

поширення
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2. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.

За результатами розгляду питаннrI порядку денного позачергового засiданшI

районноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй -

ВИРIШИЛИ:
2.1. Подати на розгляд черговоi cecii СтаросамбiрськоТ районноi ради

пропозицiю про видiлення матерiальноi допомоги з резервного фонду районного
бюджету в cyMi 6000 (шiсть тисяч) гривень жителю с. Кобло Старосамбiрського

району Дику Петру Iвановичу, на вiдновлення лiтньоi KyxHi, гаражу та автомобiля, якi
були знищенi пiд час пожежi 18 лютого 2020 року.

2.2. Контроль за виконанням рiшеннrl покJIасти на першого заступника голови

райдержадмiнiстрацii Пупу Р.Р.

СЛУХАЛИ:
3. Про розгляд заявп жительки с. Кобло Старосамбiрського району

IIIишлик Любомири Богданiвни.

ВиСТУПИЛИz
1. Яворський A.I. - начzLльник вiддiлу з питань оборонноТ роботи, цивiльного

захисту та взаемодiТ з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ.
2. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.
3. Мартич M.I. - заступник голови Старосамбiрськоi районноТ ради.

За результатами розгJuIду питанIuI порядку денного позачергового засiданшI
районноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй -

ВИРIШИЛИ:
3.1. Подати на розгляд черговоi cecii СтаросамбiрськоТ районноТ ради

пропозицiю про видiлення матерiа.пьноi допомоги з резервного фонлу районного
бюджету в cyMi 5000 (п'ять тисяч) гривонь жительцi с. Кобло Старосамбiрського
району Шишлик Любомирi Богданiвнi, на вiдновленнrl житловоi будiвлi, яка була
пошкоджена пiд час пожежi 18 лютого2020 року.

3.2. Контроль за виконаннrIм рiшення покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацiI Пупу Р.Р.

СЛУХАЛИ:
4. Про розгляд заяви жителя м. Щобромиль, вул. Салiнарна, ба,

Старосамбiрського району Волошина Павла Iвановича.

ВисТУПИЛИz
1. Яворський А.[. - начальник вiддiлу з tIитань оборонноi роботи, цивiльного

захисту та взаемодiТ з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ.
2. Мартич M.I. - застуtIник голови СтаросамбiрськоI районноi ради.
3. Медвiдь I.0. - генерztльний директор КНП СРР <Старосамбiрська центрtLпьна

районна лiкарня>.
4. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацii.

За результатами розгляду питанtul порядку денного позачергового засiданIIJ{

районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiй -

\Е/-



ВИРIШИЛИ:
4.t. Подати на розгляд черговоi

пропозицiю про видiленrrя MaTepia-ltbHoi
бюджету в cyMi 5000 (п'ять тисяч) гривень

cecii Старосамбiрськоi районноi ради
допомоги з резервного фонду районного
жителю м. !обромиль, вул. Салiнарна, ба,

<..

Старосамбiрського району Волошину Павлу Iвановичу, на вiдновленшI господарськоТ
будiвлi, яка була знищена пiд час пожежi 2l лютого 202О року.

4.2. Контроль за виконанням рiшеннrl покJIасти на першого заступника голови
райдержадмiнiстрацiТ Пупу Р.Р.

СЛУХАЛИ:
5. Про сиryацiю, що склалася внаслiдок буревiю |0-1.2лютого 2020 року.
ВиСТУПИЛИ:
1. Яворський A.I. - начальник вiддiлу з rrитань оборонноI роботи, цивiльного

захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiI.
2. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiT.
3. Мартич M.I. - заступник головИ Старосамбiрськоi районноТ ради.
4. Манжурова г.Б. - в.о. наччlJIьника вiддiлу освiти райдержадЙiнiстрацii.5. ЩебаК c.I. начiLльниК управлiнrrя соцiального захисту населеннrI

райдержадмiнiстрацiТ.

За результатами розгляду tIитаннrI
питань техногенно-екологiчнот безпеки i

ВИРIШИJIИ:
5.1. ВраХовуючи, що вiдповiдно до рiшеннrl позачергового засiдання районноiKoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних сиryацiЙ вiд |7

лютого 2020 року (протокол J\b2), ситуацiю, що скJI.rлася на територii району за
наслiдками буревiю 10-12 лютого 2020 року, визначено як подiю, 

-що-.rоrрЬбу.

реагуванIuI та вжиття невiдкладних i вичерпних заходiв з метою недопущенrrя ii
переростання в надзвичайну ситуацiю об'ектового рiвня та для недопущеншI
виникненшI надзвичайноi сиryацii, Чаплiвськiй сiльськiй радi (А.тома) забезпечити
виконанШI невiдКладниХ першочеРговиХ заходiВ вiдповiдно до затвердженоТ
кошторисноi документацiТ по об'екгу <Аварiйно вiдновлювальнi роботи покрiвлi
Народного дому за наслiдками буревiю |1-12 лютого 2о20 року в с. Чаплi
Старосамбiрського району Львiвськоi областi (поточний ремонт)> Ъ cyMi 8З,24l тис
гривень.

5.2. Рекомендувати головi райдержадмiнiстрацiт видiлити з резервного фонду
районного бюджету Чаплiвськiй сiльськiй радi (А.Тома) кошти в ryMi lоооо (д.."ri
тисяч) гривень на об,екту
<сДварiйно вiдновлю
10-12 лютого 202о бУревiю

областi
(поточний ремонт)>.

5.3. Подати на розгляд черговоi ceciT Старосамбiрськоi районноi Радипропозицiю про видiлентrя матерiальноi допомоги з резервного фонду районногобюджету за наслiдками буревiю 10-12 лютого 2020 року в cyMi:
5.3.1. 2000 (двi тисячi) Iривень жителю с. Воля, вул. Сiльська, l,

Старосамбiрського району Маричу Володимиру Васильовичу,' на вiдновлення
покрiвлi житлового будинку.

порядку денного засiдання районноТ KoMiciT з
надзвичайних сиryацiй,-

I

\(2



5.3.2. 2000 (двi тисячi)J.J.Z. zvUU (двt тисяч1,) гривень жителю с. Воля, вул. Щентральна, 'lI,
Старосамбiрського району Старушкевичу Богдану ОлексiйоЙчу, на вiдновленшI
покрiвлi житлового будинку.

5,4, Враховувати при розглядi звернень цромадян щодо видiлення матерiальноi
допомогИ з резервНого фондУ районного бюджету на вiдновлення будiвель ."Ъщ.rr"*пiд час некласифiкованих подiй та fIожеж довiдки про майновий стан (доходи)
потерпiлих громадян.

5,5. Органам мiсцевого самоврядуванця району провести серед мешканцiв
пiдвiдомчих територiй роз'яснювirльну роботу щодо необхiдностi страхуваннrI майна.

5.б. Контроль за виконаншIм рiшення зtшишаю за собою.

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

Вiдповiдальний секретар

пупА

в. дмитрук

Y,,


