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          ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                                                  

 Селищний голова 

смт.Гніздичів   

   Іван Оліяр 

                 «24 » липня 2020 року 
 

                                                  ПРОТОКОЛ №4 

позачергового засідання селищної комісії з питань ТЕБ та НС 

24 липня 2020  року                                                                             смт.Гніздичів 

       Головував: голова Гніздичівської селищної ради, керівник селищної ланки ЄДС ЦЗ 

Львівської області, голова комісії з питань ТЕБ та НС Іван Оліяр. 

Присутні: члени комісії  (за окремим списком) 

Запрошена: Головний лікар – директор КНП «Гніздичівська АЗПСМ» Дарія Паньків 

                                            

                                     ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

        Про стан забезпечення санітарно-епідемілогічного благополуччя населення та 

виконання заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації через гостру респіраторну 

хворобу COVID-2019, спричинене корона вірусом SARS-CoV-2 на території 

Гніздичівської селищної ради. 

 

       СЛУХАЛИ: 

              1.  Про стан забезпечення санітарно-епідемілогічного благополуччя населення 

та виконання заходів щодо стабілізації епідемічної ситуації через гостру 

респіраторну хворобу COVID-2019, спричинене корона вірусом SARS-CoV-2 на 

території Гніздичівської селищної ради.  

      

  ВИСТУПИЛИ: 

Селищний голова Іван Оліяр.   

Директор КНП „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія  Паньків  

 

 За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання селищної 

комісії з питань техногенно – економічної безпеки і надзвичайних ситуацій  

 

Беручи до уваги рішення обласної комісії з питань ТЕБ і НС від 13.07.2020 року (протокол 

№ 30),  та доповідь  директора „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія  Паньків про стан 

захворюваності на гострі распіраторні хвороби на території Гніздичівської селищної ради 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.1 Заборонити до 01 серпня 2020 року: 
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     1.1.1 Проведення всіх  масових  (культурних, розважальних, спортивних, соціальних та 

інших) заходів, крім заходів , необхідних для забезпечення роботи  органів місцевого 

самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

   1.2 Дозволити роботу продовольчих магазинів до 19 год. 00 хв 

           Всім власникам продовольчих магазинів закрити літні майданчики і припинити  

реалізацію напоїв на розлив. 

1.3 Заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), 

торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-

центрів, торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 

діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту. 

  

 2. КНП  « Гніздичівська АЗПСМ» Дарія  Паньків:                                                                                    

2.1 Продовжувати  інформаційну кампанію щодо питань особистої гігієни і профілактики 

захворюваності на грип, ГРВ та коронавірус COVID-2019.  

2.2 Надавати щоденну інформації  голові селищної комісії з питань ТЕБ і НС про 

епідемічну ситуацію, стан готовності закладів охорони здоров’я до реагування на випадок 

виявлення хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 

COVID-2019 та проведену роботу.  

3.Просити Жидачівське ВП Стрийського відділу поліції  ГУ ППУ у Львівській 

обл..(Андрій Дикий) залучити посилені патрулі для забезпечення карантинних заходів на 

території селищної ради         

             3. Контроль за виконанням рішення позачергового засідання селищної комісії з 

питань ТЕБ і НС залишаю за собою 

 

 

 

Головуючий:                                                                          Іван Оліяр 

 

Відповідальний секретар комісії                              Іван Салдан                 
 

                                                                 


