
ЗАКАРПАТСЬКАОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОПЧНОЇ

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХСИТУАЦІЙ

10 березня 2021 року м. Ужгород

ПРОТОКОЛ де 5
позапланового засідання регіональної комісії

Присутні * 34 члени комісії (за окремим списком)

Запрошені - 2 (за окремим списком)

1. Про вжиття додаткових протиепідемічних заходів на території
області

(Шинкарюк !. С., Пшеничний А.О., Тимчик В.В., Поляк М.А., Гуледза Іьд.)

Заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного,
враховуючи протокольне рішення державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06 березня 2021 року М 9,

яким з 00 години 00 хвилини 08 березня 2021 року на території області

запроваджено ,.червоний” рівень епідемічної небезпеки, комісія вирішила:
]. Інформацію виступаючих з питань порядку денного взяти до уваги.

2. Визнати таким. що втратило чинність протокольне рішення
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 05 березня 2021 року М.! 4.

3. Райдержадміністраціям, міським, селищним, сільським
територіальним громадам:

З.І. Забезпечити скасування (перегляд) рішень прийнятих на місцях на
виконання рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 05 березня 2021 року М 4 із врахуванням
протокольного рішення державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 06 березня 2021 року М 9.
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3.24 Забезпечити неухильне виконання завдань і заходів, визначених
розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від
03.03.2021 М» 69.

33. Рекомендувати. відповідно до статті 32 Закону України ,,Про захист
населення від інфекційних хвороб” та виходячи з епідемічної ситуації, прийняти
на місцях відповідні рішення щодо заборони:

роботи продовольчих ринків;

роботи дошкільних навчальних закладів;

відвідування закладів загальної середньої освіти учнями 1-4 класів.

34. Розглянути можливість запровадження (встановлення) дистанційної
роботи установ. організацій, підприємств всіх форм власності.

4. Головам міських, селищних, сільськихтериторіальних громад:
4.1. Активізувати роботу посадових осіб, уповноважених виконавчими

комітетами на здійснення поточного контролю за перебуванням осіб у місцях
самоізоляції та складання протоколів про адміністративні правопорушення

5. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській
області, головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській
області, міським, селищним, сільським територіальним громадам:

5.1. Забезпечити:

жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених
постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року М 1236 ,,Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУІВ-Ю, спричиненої коронавірусом ЗАКЗ-СоУ-Ї” (зі
змінами та доповненнями) для ,.червоного” рівня епідемічної небезпеки;

посилене проведення перевірок дотримання громадянами та субієктами
господарювання встановлених обмежень протиепідемічних вимог в умовах
карантину;

жорсткий контроль за дотриманням хворими та контактними особами
визначених умов самоізоляції

6. Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації:
О.І. У тижневий термін здійснити моніторингові перевірки закладів

охорони здоров'я області для вивчення обґрунтованості перебування у них
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хворих на гостру респіраторну хворобу СОУІВ-19, дотримання у закладах
інфекційного контролю та відповідних протиепідемічних заходів. Інформацію

про результати перевірок надати голові облдержадміністрації та керівнику

робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

7. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції,

покласти на головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській
області, головне управління Національної поліції в Закарпатській області,

державну установу ,,Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ

України”.

Голосували:
,,За” - 34
,,Проти” - 0

,,Утримався” - 0

Голова обласноїдержавної адмініст
голова регіональної комісії Анатолій ПОЛОСКОВ

Начальникрегіонального штабу з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуа
директор департаменту охорони ї

здоров'я облдержадміністрації натолій ПШЕНИЧІШЙ

Відповідальний секретар регіональної
комісії, головний спеціаліст управління
з питань оборонноїроботи, цивільного
захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації “Олександр ТАБОРОВ


