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Головував: Голова районноТ KoMiciT з питань тЕБ i нс, голова
райдержадмiнiстрацii П.В.Назар,

Пр асуmнi.. Члени KoMicii.
3апрошенi:
1, Терлецький Володимир Романович - в.о. завiдувача Старосамбiрського

мiжрайонного вiддiлу лабораторних дослiджень дУ dолЦ моЗ Украiни>.
2, СавеНко ВасиЛь олексiйович - директор КНП СРР <старосамбiрський

центр первинноТ медичноi допомоги>.

ПОРЯДОК ЩЕННИЙ:1, Про стан забезпеченця санiтарно-епiдемiологiчного благополуччяЕаселепня та виконанця заходiв щодо стабiлiзацil епiдемiчноi сиryацii 
".р.,гостру респiраторну хворобу covlD_2019, спричинецу KopoHaBipybo, sдкs_СоV-2.

СЛУХАЛИ;
1, Про стац забезпечення санiтарно-епiдемiологiчного благополуччя

населенЕя та викопання заходiв щодо стабiлiзацiт епiдемiчцоi сиryацii 
".р.,гостру респiраторну хворобу COVID_2019, спричицену KopoнaBipyboM sдкs-СоY-2.



-

ВисТУПИЛИз
l. Яворський A.I. - начальник вiддiлу з питань о opoнHoi роботи, цивiльного

захистУ та взаемодii з правоохороЕними органами райдержадмiнiстрацii.
2. Медвiдь I.0. - генерапьний дироктор кнП СРР <Старо.urбiр."ка центрrtльна

районна лiкарня>.
3. Назар П.В. - голова райдержадмiнiстрацiТ.
4. ВенцИк Б.Р. начальник Старосамбiрського районного уlrравлiння Гу

Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi.
5. Терлецький в.р. - в.о. завiдувача Старосамбiрського мiжрайонного вiддiлу

лабораторних дослiджень ду dоЛц моЗ УкраiЪи>.
6. Савенко В.о. - директор КНП СРР <Старосамбiрський ценlф первинноi

медичноi допомоги)).

За резулЬтатамИ розглядУ питаннrI порядкУ денного позачергового засiданнrl
районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних ситуацiй, на
виконанIUI постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд l|.O3.2O20 }lъ2l1 (у редакцiтвiДповiДно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 16.0з.2020 lTers; та
протоколу JtlЪ8 вiд 17.0з.2020 позачергового засiданшI обласноi KoMiciT з питань
техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй, -

ВИРIШИЛИ:
1.1. Взяти до вiдома iнформацiю начальника вiддiлу з питань оборонноi роботи,

цивiльного захисту та взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацiiЯворського A.I., генерztльного директора КНП СРР <Старосамбiрська центрitльна
районна лiкарня> Медвiдя I.0.

1,2. Взяти до вiдома, що рiшеншIм Експертноi KoMiciT з визначення piBHiB та
класiв надзвичайних ситуацiй Щержавноi службrУкраihи з надзвичайних ситуацiй вiд|2 березня 2020 року (протокол Nч104/02-20) ситуацiя пов'язана iз .u.po.o.
розповсюдженнrI в YKpaiHi гостроi респiраторноi хвороби COVID-21lg, спричЙненоi
KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, визначена як медико-бiологiчна надзвиIIайна ситуацiя
природного характеру (код 20713 _ нС пов'язана з епiдемiологiчним ..r-Ъ"о,
небезпечних iнфекцiйних хворiб). Регiон розповсюдженшI - вся територiя Украiни,
piBeHb надзвичайноi ситуацii - державний.

1.3. Заборонити:
1.3. 1. В iдвiдуваннrl закJIадiв iT здобувачами.

TepMiH виконапця: до 03.04.2020 або
особливого розпорядження1,3,2, Проведення Bcix масових (культурних, розваж€Lльних, спортивних,

соцiальних, релiгiйних, рекJIамних та iнших) зiходiв, у яких бере участь понад l0
осiб, kpiM заходiв, необхiдних для забезпечення роботй органiв д.р*u""оt влади та
органiв мiсцевого самоврядуваннrI.

TepMiH виконанЕя: з 00 год 01 хв
18.03.2020 до 03.04.2020 або
особливого розпорядження

1,3,3. Робоry суб'екгiв господарюваннrI, яка передбачае приймання вiдвiдувачiв,
зокрема закладiВ громадськогО харчуванIUI фесторанiв, кафе тощо), зашrадiв
розважальнот дiяльностi, фiтнес-центрiв, закладiв культури, торговельного i



I

Y

побуtового обслуговуванIUI населеншI, KpiM роздрiбноi торгiвлi продуктами
харчуваншI, пilльним, засобами гiгiени, лiкарськими засобами та виробами медичного
призначення, засобами зв'язку, провадженшI банкiвськоi та страховоi дiяльностi, а
також торговельноi дiяльностi i дiяльностi з надання послуг з lромадського
харчуванIuI iз застосуванIuIм адресноi доставки замовлень за умови забезпеченшI
вiдповiдного персонtшу засобами iндивiдуального захисту.

TepMiH виконання: з 00 год 01 хв
18.03.2020 до 03.04.2020 або
особливого розпорядження1.4. З метою координацiТ дiй органiв державноi Ълади та мiсцевого

самоврядУваннrI iз запобiгання розповсюдження територiсю Старосамбiрського
районУ гостроТ респiраторноi хворобИ CovID-2019, спричиненоi noporu"ipycoy
SARS-CoV-2, утворити Координацiйний Штаб в складi:

l. Назар Петро Володимирович - голова СтаросамбiрськоТ районноТ державноi
адмiнiстрацii.

, 2. Терлецька Тетяна IBaHiBHa - голова Старосамбiрськоi районноi ради.3. Пупа Руслан Романович - перший заступник голови СтарЪсамбiрськоi
районноi державноi адмiнiстрацiТ.

^4. Мартич Микола Iванович - заступник голови СтаросамбiрськоТ районноТ
ради.

5. Медвiдь IBaH осипович - генерztльний директор кнП СРР <Старосамбiрська
центрiLльна районна лiкарrrя>.

6. СавеНко ВасиЛь Олексiйович - директор КНП СРР <Старосамбiрський
центр первинноТ медичноТ допомоги>>.

7, ВенцИк БогдаП Романович начiшьник Старосамбiрського районного
управлiння Гу Щержпродспоживслужби у Львiвськiй областi.

8, Терлецький Володимир Романович - в.о. завiдувача Старосамбiрського
мiжрайонного вiддiлу лабораторних дослiджень ЩУ (ЛОЛЦ моЗ Украiни>.

9, ЯВОРСЬКИЙ АНДРiй IВаНОВич - начальник вiддiлу з питань оЪоро""оi роботи,
цивiльного захистУ та взасмодii з правоохоронними оргаЕами райдержадмiнiстрацiТ. 

)

1,5, Начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльногозахисту I. Медвiдю забезпечити:
1,5,1, Подання щодня,Щепартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii

iнформацii прО здiйснення заходiв щодо запобiгiння поширенню гостроi
респiраторноТ хвороби COVID-2019, спричиненоi KopoHaBipycoM SдRS-СоV-2, дляТi
узагальненшI та iнформування MiHicTepcTBa охорони rдоро"', УкраiЪи.

|.5.2. Тимчасове припинонIuI
планових операцiй, KpiM термiнових

TepMiH викоцання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядженця

проведеншI планових заходiв з госпiта.пiзацii та
i невiдкладних.

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпоряджецня

1,5.3. МаКСИМаЛЬНУ ГОТОВнiсть та перепрофiлюванЬ *fo"o""* закладiв дляприйому та лiкування iнфiкованих хворих у тяжких станах.
TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядження



1.б. ВiдДiлу екоНомiки, iнфраструктури, енергетики та захисту довкiлля
райдержадмiнiстрацii (м.масляк), вiддiлу мiстобудування, архiтъктури та
житлово-комунального господарства райдержадмiнiстрацii (В.Попович),
начальнику районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного захисту
I.Медвiдю, мiським, селищним, сiльським головам, керiвникам суб'ектiЬ
господарюванця району оIIрацювати питання щодо органiзацiТ спецiальних
регулярних пасажирських перевезень для забезпечення дiяльностi визначених
кJIючових пiдприемств, органiзацiй, установ району; об'сктiв критичноi
iнфраструктури та забезпеченнrI житгедiяльностi населення.

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядженця|.7. Управлiнню соцiального захисту 

"ucerre""" 
(С.Щебак), районномутериторiальному центру соцiального обслуговування (надання соцiальних

послуг) (Л.Копач), мiським, селищним, сiльським головам району:|.7.1. ЗабезпечитИ наданнЯ соцiальниХ послуГ особай fIохилого BiKy, щоперебувають на облiку в територiальному центрi соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг), а саме:

- забезпечити щодонне спiлкування з пiдопiчними
метою виrIвленIuI потреб;

в телефонному режимi з

- забезпечvIти наданшI соцiальноi послуги вдома першочергово в частинi
забезпечення життево-необхiдних потреб пiдопiчних (досiавка лiкiв, продуктiв
харчуванIuI, санiтарно-гiгiенiчних засобiв, зв'язок з сiмейним лiкарем тощо).

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядження\.7.2. ЗабезпечитИ постiйний монiториНг життеДйльноЪтi сiмей (осiб), щоперебувають у скJIадних життевих обставинах з метою виlIвленшI потреб та у разiнеобхiдностi забезпечити наданшI соцiальних [ослуг.
TepMiH виконацня: до 03.04.2020 або
особливого розпорядженця

1.8. Мiським, селищцим, сiльським головам району:
1.8.1. ЗабезпечитИ органiзацiю виконання та контроль за дотриманшIм на

вiдповiднiй адмiнiстративнiЙ територiТ вимог постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l1 .0з.2020 Jъ211 (у редакцii вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiнивiд 16-0з.2020 м215), своечасним i повним проведенням профiлакт""""* i
протиепiдемiчних заходiв.

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядження

1,8.2. Рекомендувати пiдприемствам, установам, органiзацiям на пiдвiдомчих
територiях забезпечити органiзацiю позмiнноi роботи працiвникiв, а за технiчноi
можJIивостi - також роботи в режимi реirльного часу через мережу <<IHTepHeT>>,

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядженця

1.8.3. Опрацювати питаннrI щодо видiлення додаrпоuо.о фi"u".ового ресурсу з
мiсцевих бюджетiв для премiювання медичних працiвникiв, якiЪалу.rенi ло oiny"u,r""
хворих на гостру респiраторну хворобу COVID-19, спричиЕену KopoHaBipycoy Ъдкs-
СоV-2.

TepMiH виконання: до 03.04.2020 або
особливого розпорядження



1.9. Рекомендувати головi райдержадмiнiстрацii видiлити кошти з резервного
фонду районного бюджету для фiнансування кущових лiкарень з метою запобiгання
поширенню на територiт областi гострот респiраторнт хвороби CovID-19,
сприtlиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, в cyMi 60,0 тис. грн.

TepMiH виконання: до 20.03.2020

1.10. Контроль за виконаншIм рiшення з даного питання покJIасти на начiUIьника
районноi спецiалiзованоi медичноi служби цивiльного захисту I.медвiдя та
начiLльника вiддiлу з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з
[равоохоронними органами райдержадмiнiстрацiТ А.Яворського.

Засryпник голови районноi KoMicii
з питань ТЕБ i НС - начальник вiддiлу
з питань оборонноi роботи, цивiльного захисту
та взаемодii з правоохоронними органами
райдержадмiнiстрацii А. ЯВОРСЬКИЙ

в. дмитрукВiдповiдальний секретар


