ПРОТОКОЛ № 18
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 21 травня 2020 року
Головував: Перший заступник голови облдержадміністрації, перший заступник
голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Савка Марія Володимирівна
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про пом’якшення карантинних обмежень на території
області (І.Ковельська, Р.Савчук, Р.Гурський).
За результатами доповідей і з урахуванням рішення Кабінету Міністрів
України про перехід до другого етапу послаблення карантину з 22 травня цього
року, комісія вирішила:
1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних
підрозділів облдержадміністрації, керівникам суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності забезпечити виконання постанови Кабінету
Міністрів України.
Термін: з 22 травня 2020 року
2. Продовжити карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року на всій
території області.
3. Дозволити з 22 травня 2020 року:
3.1. Проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів.
3.2. Проведення релігійних заходів (не більше однієї особи на 10 м23456).
3.3. Роботу міського, приміського та внутрішньообласного транспорту,
що не виходить за межі області.
3.4. Діяльність готелів (без ресторанів).
3.5. Роботу закладів охорони здоров’я, що надають стоматологічні
послуги.
4. Дозволити з 01 червня 2020 року:
4.1. Відвідування закладів дошкільної освіти.
у

. ■ *

~

•'

**•

5. Затвердити тимчасові рекомендації планової госпіталізації пацієнтів у
заклади охорони здоров’я вторинного і третинного рівня на період карантину
(додається).
6. Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький) підготувати проект розпорядження облдержадміністрації

щодо виділення з регіонального матеріального резерву 500 літрів бензину А-95
Державній установі «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» (Р.Савчук) для забезпечення робіт,
пов’язаних з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території
області.
Термін: до 25 травня 2020 року
7. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на головне
управління Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський).

Перший заступник голови регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій

Відповідальний секретар комісії

^Марія Савка

Ярослав Глов’як

