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засiдання раЙонноТ KoMicii
з питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй
м. Володимир-Волинський

18 березня2020 року

Головував:

в. о. голови, керiвник апарату районноi державноТ адмiнiсr,рацii,

голова районноi koMicii

з

питань техногенно-екологiчноi безпеки

"га

надзвичаЙних ситуацiЙ Романюк С.Й.
Присутнi: члени KoMiciT.
Запрошенi: Устилузький мiський та сiльськi голови, перевiзники.

Порядок денний:

1. IIро забезпечення виконання заходiв з запобiгання

можливого

поширення на територii району гостроi респiраторнот хвороби CovID-l9.

1.

Генерального директора комунального пiдприсмства
<володимир-волинський центр первиннот медичнот допомоги)) Чубок к. в.
2. В. о. директора КП <Володимир-Волинське TVIO) Клачука О.Г,
з, Лiкара-лаборанта гiгiснiста дослiджень хiмiчних факr,орiв

Слухали:

навколиШньогО середовИща ВолоДимир-Волинського мiськрайонного вiддi.llу
ДУ <Волинський ОЛЦ N4ОЗ УкраТни>> Статкевича А. Т.
На виконання УказУ Президента УкраТни вiд 1З березня 2020 року Л987,
постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 1 1 березня 2020 рокУ Jt 21 1 r'a Bili
16 березн я2O2О року Jф215, розпоряджень Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд lЗ
березня 202о року j\lb 288-р, вiд 14 березня 2020 року JYч 287-р та вiд 1б
березня 202О року JYэ 29-р, протокольного рiшення ЩержавноТ KoMiciT з питанЬ
техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 10 березня
2о20 року }l'ч2, та регiональноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчноТ

безпеки

та

надзвичайних ситуацiй

вiд

|7

березня 2020 року

м

5,

,га

я 2020 року }lЪ 13 1
розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiТ вiд l 1 березн
вiд 16 березня 2О2О рокУ JYst44, заслухавши iнформацiю та з урахуваFIням
обговорення ВИРIШИЛИ:
1. Сектору з питань оборонноТ роботи, цивiльного :]ахисту та взасмодiТ з
правоохоронними органами райдерх<адмiнiстрачii (Юрiй лIщук) пiдr,отува,ги
проект розпорядження гоJIови райдержадмiнiстрацiТ про утворення районного
оперативного штабу з протидiт tIоширенню на територiт району гос:троТ
8АКВ-СоУ-2.
респiраторноТ хвороби СоУго- 19, причиненоТ KopoHaBipycoM
Строк: гIротягом тижня

структурних
Утилузькому MicbKoMy та сiльським головам, керiвникам
пiдроздiлiв райлерiадмiнiстрацii, територiальним пiдрозлiлам центральних
вимог
з
органiв виконавчоi uпuд" вiдповiдно до повноважень дотриманням
передбачених
чинного законодавства органiзувати виконання заходiв,
я 2О20 року Jф 2 1 5 <Про
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 16 березн
хвороби
запобiгання поширенню на територiТ ЧкраТни гостроТ респiраторноТ
соуго- 19, спричиненот KopoHaBipycoм 8АЯ8-Соу -2>>,
Ci,l рок: tIct айtlttl
<<ВоJIодимирЗ. ГенеральномУ директору комунального пiдприсмства
(Катерина ЧУБок) к, в,,
Волинський центр ,r.р""r"оТ медичноТ допомоги))
ТМо) (Олександр
комунальному .rlдrр".r.r"у <<Володимир-Волинське
2.

Володимир-волинському мiськрайонному вiддiлу ду
оншцук) забезпечити контролъ
<<волинсъкий олщ моз украiнп (валерiй
i протиепiдемiчних
за свосчасним i повним проведенням профiлактичних

клдчук) та
заходiв.

строк: протягом перiоду обмежувальних заходlв
<волинський
4. Володимир-волинсъкому мiськрайонному вiддiлу Щу
подання rцодня
олц моз украшю> (валерiй оншцук) забезпечити
гостроТ
iнформачii про здiйснення заходiв щодо запобiгання поширенню
8дЯ8-СоУ-2,
хвороби СоУго-19, спричиненоТ KopoHaBipycoМ
респiраторноТ
обласноi державнОТ адмiнiстрацiТ,
для i] узагальН""Й та iнфорМуваннЯ
Строк: негайttо

5.КомУналЬноМУпiдприемствУ<Володимир-ВолИнсЬкеТМо>

IчIiнiс,герства
(Олександр клдчуК) Ъабезпечити виконання рекомендацiй
охорони здоров'я Украiни.
НП
6. Володимир-Волинському вiддiлу полiцii Головного управлiння
законодавчих
Украiни в областi вжити заходiв, спрямованих на виконання
документiв з цъого питання.
покласти на
7. Координацiю дiяльностi rцодо виконання цього рiшення
з правоохоронними
сектор з питань оборони, цивiльного захисту та взаемодiт
ор.urrЪ*" р айдержадмiнi страцiТ (Юр iй лIш]ук),

1-o:loBa KoMiciT
'I'Etj ,га
1] IIиl,ilнl,

Секретар KoMicii

Сергiй POMAHIOK
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Юрiй ЛЩ}'К

