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ЗАТВЕРДЖУЮ

елищний голова смт.Гніздичів 
з питань ТЕБ і НС 
Ігор Матківський

«09» березня 2021 року

Позачергове засідання селищної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

Від 09.03. 2021 року

смт.Еніздичів 
кабінет селищного голови 

приміщення Гніздичівської селищної ради

Засідання провів голова Гніздичівської селищної ради, голова селищної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ігор Матківський 
Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Запрошена: Головний лікар -  директор КІШ «Гніздичівська ЛЗІІСМ» Дарія 
Паньків

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про посилення контролю за дотриманням на території громади 

встановлених обмежувальних заходів із запобігання поширення гострої 
распіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2

СЛУХАЛИ:
1. Про посилення контролю за дотриманням на території громади встановлених 

обмежувальних заходів із запобігання поширення гострої распіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV- 2

ВИСТУПИЛИ:
1. Директор КИП „Гніздичівська АЗПСМ” Дарія Паньків
2.Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів
2. Начальник відділу освіти, охорони здоров'я та соціально-культурнрї сфери 
Уляна Мізинчук
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За результатами розгляду питання порядку денного позачергового засідання 
селищної комісії з питань техногенно -  екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій , на виконання постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 (зі 
змінами відповідно по постанови КМУ від 04 травня 2020 р № 343 та рішення № 7 
позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань ТБ і НС від 05.03.2021 
року

ВИРІШИЛИ:
1. Взяти до уваги п.1.1 Протоколу №7 позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, що 
відповідно до індикаторних показників для визначення регіонів зі значним 
поширенням COVID 19, визначених Міністерством охорони здоров'я України 
,станом на 05 березня 2021 року Львівська область віднесена до «помаранчевого» 
рівня епідемічної небезпеки;

2. Начальнику відділу освіти, охорони здоров’я та соціально-культурнрї сфери 
Уляні Мізинчук рекомендувати загально освітнім закладам, крім початкових 1 -  4 
класів та закладів дошкільної освіти з 10 березня 2021 року перейти на віддалений 
режим навчання.

! Термін виконання до
покращення епідеміологічної 

ситуації або особливого розпорядження

3. Спеціалісту І кат. Ярославу Стасюку через сайт селищної ради інформувати 
населення громади щодо встановлення карантинних обмежень на території 
громади ї обов’язкового їх дотримання.

Термін виконання постійно 
На весь час дії карантину 

або особливого розпорядження
4.Працівникам Виконавчого комітету, медичному персоналу КИП

„Гніздичівська АЗПСМ” проводити інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо встановлення карантинних обмежень на території громади і 
обов'язкового їх дотримання.

Термін виконання постійно 
На весь час дії карантину 

або особливого розпорядження
5.Дільничому офіцеру поліції ВИ №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській 

області посилити контролюючі заходи щодо дотримання протиепідемічних заходів 
на території громади.

Термін виконання постійно 
На весь час дії карантину 

або особливого розпорядження

6. Контроль за виконанням рішення позачергового засідання селищної комісії 
з питань ТЕБ і НС залишаю за собою

Голова комісії Ігор Матківський

Відповідальний секретарГкомісії Іван Салдан


