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позачергового засiдання koMicii з питань техногенно-екологiчнот безпеки та
НаДЗВИЧаЙНИХ СитУацiЙ виконавчого KoMiTeTy Обухiвськоi MicbKoT ради

19 серпня 2021року м. Обухiв

Присутнi:

IJельора в.в. - заступник мiського голови, заступник голови KoMiciT.

члени KoMiciT:

го.цовач о.м. - начальник Обухiвського районного управлiння гу дснс
Украiни в КиТвськiй об-lrастi,

Андрiйчук А.А. - I-Iачальник 4 Щержавного пожежно-рятувального загону ГУ
ДСНС УкраТни в КиТвськiй областi (м. Обухiв),

Петренко О.Г. начальник Обухiвського вiддiлу полiцiТ ГУ I-{ацiональноТ
полiцiТ в КиТвськiй областi,

Х{уковський А.К. - нач€ulьrlик Обухiвського мiжрайонного управлiння водного
господарства,

КошелюК с.м. менеджер департаменту з охорони праui дтЕК КиТвськi
регiональнi електромережi,

Фетисенко о.о. директор комунального rIекомерцiйного пiдприсмства
ОбухiвськоТ MicbKoT Ради <Обухiвський мiський цеII.гр rIервинноТ медико-
санiтарноi допомоги>

Лукяненко 0.I. - директор ТОВ <Обухiвтранс))
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Горовий П.П. - директор КП <Обухiвводоканал>,

Власенко А.
дослiджень,



Ленда О.М. - секретар KoMiciT - завiдувач сектора з питань надзвичайних
ситуацiй та цивiльного захисту викоrIавчого комi,гету ОбухiвськоТ MicbKoT ради,

Засiдання KoMicii веде заступник мiського голови I {ельора В.В.

Порядок денний:

1. Про протиепiдемiчний стан на териr,орiТ ОбухiвськоТ MicbKoT
тер_иторiальноТ громади, пов'язаний iз гостроIо респiраторною хворобою
COVID-19, спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

По першому питанtlIо виступили:

IJельора В.В. - заступник мiського голови, заступtlик голови KoMiciT ТЕБ
та НС виконавчого KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoT ради, який повiдомив про те,

що 17 серпня 2021 року вiдбулось позачергове засiдання КиТвськоТ обласноТ
KoMicic ТЕБ та НС, та ознайомив присутнiх зi змiстом протоколу JФ l8.

ВИРIШИЛИ:

l. Взяти до вiдома, що:

- режим надзвичайноТ ситуашiТ для сдиноТ державноТ системи цивiльного
захисту на всiй територiТ УкраТни, установлений розпорядженням Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня 2020 р. J\Ъ 338 uПро tIереведення сдиноТ
державноТ системи цивiльного захисту у режим надзвичайноТ ситуацii> зi
змiнами, внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l l серпня 202l
р. Nч 855 <Про внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB Украiни>
продовжено до 01 жовтня202| року;

- постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09 грудня 2020 р. J\Ъ l2Зб
<Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ
УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID- l 9, спричиненоТ KopoHaBipycoM
SARS-CoY-2>> iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд l l серпня 202l р. М 855 <Про внесення змiн .цо llсяких aKTiB Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни>), установлено з 19 грудня 2020 р. до 0l жовтня 202l р. на
територiТ УкраТни карантин, продовживши дiю карантину, встановленого
постановами Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l l березня 2020 р. JФ 211 uПро
запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби
COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoм SARS-CoV-2), вiд 20 травня 2020 р. JФ
З92 <Про встановлення карантину з метою запобiгання поширенню на територiТ
Украiни гостроi респiраторноТ хвороби COVID- l9, спричиненоТ KopoHaBipycoм
SARS-CoY-2>> вtд 22 липня 2020 р. JФ 641 uПро встановлення карантину та
запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територiТ iз значним
поширенням гостроТ респiраторноТ хвороби COVlD- l9, спричиненоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2>>.



Обухiвському райоrrrlому вiдлi.llу
лабораторII их дослiджеll ь
КНП Обухiвськоi MicbKoi ради
<<Обухiвський мiський цеlIтр первинноi
меди ко-са ltiTa plloT допомоги>>

2. Забезпечити щоденну оцiнку епiдемiчrrоТ ситуаrtiТ на територiТ
ОбухiвськоТ MicbKoT територiальноТ громади, та у разi iT ускладнення
пiдготувати пропозицiТ щодо запровадження додаткових обмежувальних
протиепiдемiчних заходiв, спрямованих r{a запобiгаFII,1я виникненню та
поширеннIо, локалiзаrtirо ,га "lliKlliltaltiю crta-llaxit] гостроТ респiраr,орноТ хвороби
COVID- 1 9, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

TepMiH: постiйно, на час дiТ карантину.

ОбухiЁському вiллiлу полiцiТ ГУ НП в
киiвськiй областi
Обухiвському районному управлiннi
ГУ Щержпродспоживслужби в
китвськiй областi
КП ОМР <Обухiвська Micbкa варта))
УправлiннIо економiки виконавчого
KoMiTery ОбухiвськоТ MicbKoT ради
УправлiнtIю освiти виконавчого
KoMiTeTy ОбухiвськоТ MicbKoi ради

релiгiй викоlIавчого KoMiTery
ОбухiвськоТ MicbKoT ради
Вiддiлу молодi, фiзичноТ культури та
спорту викоtIавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoi рали
ТОВ <Обухiвтранс>>

3. Встановити контроль за дотриманням u"*b. постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 09 грудня 2020 року }1,1 12Зб uПро встановлення
карантину та запровадження обмежув€Lпьних протиепiдемiчttих заходiв з метою
запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби
COVID-19, спричиненоI KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>> зi змiнами, внесеними
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l1 серпня 2021 р. J\Ъ 855 <Про
внесення змiн до деяких aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни>.

TepMiH: з 19.08.2021 року, на час дii
карантиIIу.



Вiллiлу irlформацiйно-аlrалiтичного
забезпечеlltIя т,а комуlliкаrцiТ з
громадськiстю виконавчого KoMlTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoT ради

4. Провести широке iнформування та роз'яснювztльну роботу серед
населення щодо виконання вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Укратни вiд 09
грудня 2020 року J\Ъ |2зб uПро встановлення карантину та запровадження
обмежуваJIьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню }{а
територiТ Украiни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID,1 9, спричиненоТ
KopoHaBiPycoM SARS-Cov-2>> зi змiнами, внесеними постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраIни вiд l 1 серпня 2021 р. J\b 855 uПро внесення змiн ло д."*"*
aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УкраТни>.

TepMiH: з
на .Iac дiТ

l9.08. ку та постiйно,
карант

IJельора

JIенла

Заступник головII KoMicii

Секретар KoMiciT

l
llv.


