тур, €_рЕIиЕтIвськА

сIльськА рАдА

Ужгородського району ЗакарпатськоI областi
комiсiя з питань техногенно - екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол м

23

засiдання KoMiciT

20.01 .2022 р.

с.

Головуюча., Щевiцька Надiя Павлiвна

-

Typ'i Ремети

сiльський голова, голова KoMiciT;

Прuсуmнi членu Колliсii' :
Король Володимир Iванович - заступник сiльського голови з питань
дiяльностi, виконавчих органiв ради, заступник голови KoMicii;
Крупчинська Олександра Ярославiвна - перший заступник сiльського
голови;

Коряк VIарiя Федорiвна - головний бухгалтер, завiдувач вiддiлом
бухгалтерського облiку та звiтностi сiльськоi ради;
Пловайко Владислав IVIихайлович староста Туричкiвського
старостинського округу;
IJBiK Йосип Iванович староста Порошкiвського старостинського
округу;

Шикула Юрiй

старостинського округу

IVIихайлович

Порядок денний:
1. Про тимчасове призупинення функцiонування закладу дошкiльноТ

освiти с. Тур'я Пасiка, в планi проведення виховноi дiяльностi ( прийому

вихованцiв) з 21 сiчня 2021 рок),.

Слухали:
IJапика В, Й.

-

начальника вiддiлу освiти, молодi та спорту Тур'с PeMeTiBcbKoi сiльськоТ ради, який поiнформував про лист Перечинськоi фiлii
!У <Закарпатськлlй об.rасний uентр контролю та профiлактики хвороб }r4ОЗ
Украiни>> вiд 20.01.2022 }Г9 .15 шодо виявлення лабораторно пiдтвердженого
випадку захворювання на KopoнaBipycHy iнфекцiю в завiдувача закладу
дошкiльноТ освiти с, Тl,р'я Пасiка.

Заслухавши iнформацiю доповiдача з питання порядку денного,
вiдповiдно До Закону Укратни "про захист населення вiд iнфекшiйних
хвороб", з },рахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 травня
2020 Р, JФ З92 ..Про Встановлення карантину з метою запобiгання поширенню
На TepplтopiT УкраТни гостроi респiраторноТ хвороби COVID- 19, спричиненоТ
KoPoHaBipvco}I SARS-CoV-2, та етапiв послаблення протиепiдемiчних заходiв

(зi зlriнаltи)". беручи до уваги
<<Закарпатський
YKpaTHlt>>.

iнформацiю Перечинськоi фiлii ДУ
об;rасний центр контролю та профiлактики хвороб I\4оЗ

Коrriсiя

ВИРIШИЛА:
1. Т1,1rtчасово призупинити функцiонування закладу дошкiльноТ освiти
с. Тур'я Пасiка на 1rl днiв з 21 сiчня 2021 року.

2.

Начапьникч вiллiлу освiти, молодi та спорту сiльськоi ради
ВЛаДИс-lав\' I]апик1, забезпечити виконання рекомендацiй наданих
ПеРечинсЬкою фi;riсю ДУ <Закарпатський обласний центр контролю та
профiлактики хвороб N4ОЗ Украiни>.
3. KoHTpo;rb за виконанням цього рiшення покласти
заст\,пника сiльського голови Олександру Крупчинську.

на

першого

Сiльський голова,
голова KoMiciT

Протокол вела

Надiя ДЕВIЦЬКА

олексанлра Крупчинськд

