ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Ужгородського району Закарпатської області
Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
___________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 10
засідання Комісії
07.04.2021 р.

с. Тур’ї Ремети

Головуюча: Девіцька Надія Павлівна – сільський голова, голова Комісії;
Присутні члени Комісії:
Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник сільського
голови;
Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань
діяльності, виконавчих органів ради, заступник голови Комісії;
Біган Михайло Михайлович – керуючий справами (секретар)
виконавчого апарату сільської ради
Коряк Марія Федорівна – головний бухгалтер, завідувач відділом
бухгалтерського обліку та звітності сільської ради;
Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички, Лумшори,
Липовець, Лікіцари;
Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки;
Порядок денний:
1. Про вжиття на території сільської ради протиепідемічних заходів.
(Крупчинська О. Я., Малишко Ю. Ю., Цапик В. Й.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до
Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.
№ 1236 „Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), протокол регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації від 5 квітня 2021 року
№ 9, комісія
ВИРІШИЛА:

1. Старостам сіл Тур’є – Реметівської сільської ради забезпечити
неухильне дотримання на територіях відповідних адміністративних одиниць
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236
„Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами).
2. Начальникам відділів Тур’є – Реметівської сільської ради: освіти,
молоді та спорту – Цапику В. Й.; культури та туризму - Скубенич Л. Ю.
здійснювати постійний посилений контроль за дотриманням встановлених
протиепідемічних обмежень у підпорядкованих установах.
Термін: упродовж дії карантину

Сільський голова, голова Комісії

Протокол вела

Надія ДЕВІЦЬКА

Олександра КРУПЧИНСЬКА

