ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Ужгородського району Закарпатської області
Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій

___________________________________________________
ПРОТОКОЛ № 6
засідання Комісії
24.03.2021 р.

с. Тур’ї Ремети

Головуюча: Девіцька Надія Павлівна – сільський голова, голова Комісії;
Присутні члени Комісії:
Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань
діяльності, виконавчих органів ради, заступник голови Комісії;
Воронич Едуард Васильович – секретар сільської ради;
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 додаткові протиепідемічні заходи на території Тур’є –
Реметівської сільської ради.
(Король В. І.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до
Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р.
№ 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів
(зі змінами)”, враховуючи протокольне рішення позапланового засідання
регіональної комісії з ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації від 22
березня 2021 року, протокол №4 комісії з ТЕБ та НС Ужгородської
райдержадміністрації, Комісія
ВИРІШИЛА:

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
2020 р. № 1236 „Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) встановити на
території сільської ради додаткові обмеження:
1.1. Перебування на територіях загального користування без вдягнутих
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок,
що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.
1.2. Дотримання протиепідемічних обмежень під час проведення
релігійних заходів (перебування в громадських спорудах виключно із
вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок; проведення масових релігійних заходів за участю виключно
не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо
захід проводиться на відкритому повітрі); організатор заходу є
відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів
дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше
ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи).
Невідкладне проведення бесід із кожним керівником релігійних громад
щодо необхідності дотримання протиепідемічних обмежень під час
здійснення богослужінь в усіх храмах, молитовних будівлях і культових
спорудах та тимчасового обмеження (коригування) процедур здійснення
окремих релігійних обрядів прямого контакту (причащань, загальних
сповідей, хрещень тощо).
Старостам сіл Тур’є – Реметівської сільської ради:
1.1. Взяти на особливий контроль проведення на підвідомчій території
масових релігійних заходів.
1.2. Організувати проведення бесід із кожним керівником релігійної
громади на відповідній території щодо необхідності дотримання
протиепідемічних обмежень під час здійснення богослужінь процедур
здійснення окремих релігійних обрядів прямого контакту (причащань,
загальних сповідей, хрещень тощо).
1.3. Забезпечити перед входами в будівлі, зали, приміщення, робота
яких дозволена в умовах «червоного» рівня епіднебезпеки (культові споруди,
заклади торгівлі визначеними товарами, СТО, суб’єкти господарювання з
ремонту комп’ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку
тощо) встановлення інформаційних табличок із зазначенням кількості осіб,
які у них одночасно можуть перебувати.

1.4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення
щодо дотримання карантинних заходів, у тому числі дотримання суб’єктами
господарювання усіх карантинних обмежень.
Термін: невідкладно
Комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» Тур’є –
Реметівської сільської ради
1. Вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування
одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого
віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та
організувати належний соціальний супровід.
Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є – Реметівської сільської ради
Відновити навчання 1 – 4 класів закладів середньої загальної освіти та
робдоту закладів дошкільної освіти Тур’є – Реметівської сільської ради з 29
березня 2021 року.

Сільський голова, голова Комісії

Надія ДЕВІЦЬКА

