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ПРОТОКОЛ № 17
позачергового засідання комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації
від 30 квітня 2020 року
м. Арциз
вул. Соборна, 46
кабінет голови РДА, 16.00
Головував: голова районної державної адміністрації – Денис БАЙЛУК
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації,
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
корона вірусом SARS-CoV-2.
Відповідно до постанови Головного санітарного лікаря України від
27.04.2020
№
14
«Щодо
протидії
коронавірусної
хвороби
COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих
ринках», на виконання протокольного рішення комісії з питань ТЕБ та НС
Одеської облдержадміністрації від 30 квітня 2020 року № 17 «Щодо
невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом
SARS-CoV-2», розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня,
пов’язаної з поширенням на території Арцизького району гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2 від 30 квітня № 3
«Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях
торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках району» та з
метою протидії поширенню коронавірусної хвороби на території району,
комісія
ВИРІШИЛА:

1. Головам міського та сільських виконкомів району:
1.1. Забезпечити дотримання протиепідемічних вимог до діяльності
агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним
лікарем України (постанова від 27.04.2020 № 14).
Негайно
1.2. Вжити додаткових заходів щодо заборони відвідування скверів,
парків, лісопаркових та прибережних зон, місць традиційного відпочинку
громадян.
На період проведення травневих свят.
2. Арцизькому відділу поліції ГУНП в Одеській області, відділу
житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики та екології райдержадміністрації забезпечити
здійснення контролю за дотриманням відповідних обмежувальних санітарних
та протиепідемічних заходів із залученням представників житловокомунальних господарств на відповідних територіях.
На період проведення травневих свят
3. Головам міського, сільських виконкомів району, спеціалісту з
питань організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації
через засоби масової інформації забезпечити
інформування населення щодо встановлених обмежень та дотримання
протиепідемічних заходів.
На період проведення травневих свят.
4. Головам міського, сільських виконкомів району, спеціалісту з
питань організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату
райдержадміністрації, Арцизькому МРС ГУ ДНС України в Одеській
області із залученням засобів масової інформації організувати проведення
роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання вимог Правил
пожежної безпеки з метою недопущення пожеж та інших надзвичайних
ситуацій.
Постійно
5. Про виконання заходів протокольного рішення комісії поінформувати
сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами райдержадміністрації у визначені строки письмово
та на адресу mnsrda_arzus@ukr.net.
Голова районної
державної адміністрації,
голова комісії

Денис БАЙЛУК

Секретар комісії

Світлана АНГУРЯН

