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Міський голова,
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Позачергове засідання
місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних
ситуацій Пологівської міської
ради.

Головуючий - Юрій КОНОВАЛЕНКО
Секретар - Роман ШЕВЧЕНКО
Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Пологівської міської ради, запрошені.
Порядок денний:
1. Про додаткові заходи щодо запобігання поширенню на території
Пологівської міської об'єднаної територіальної громади (далі - ОТГ) гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО
Співдоповідач: головний лікар комунального підприємства «Пологівський
центр первинної медико-санітарної допомоги» Пологівської міської ради Анна
ДУБ

2. Про забезпечення роботи спеціалізованих служб цивільного захисту в
умовах обмежень, встановлених відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 16.03.2020 № 215 «Про внесення змін до постанови КМУ
від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19».
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО

3. Про затвердження переліку послуг, які надають суб’єкти
підприємницької діяльності щодо забезпечення життєдіяльності населення ОТГ
під час дії обмежень, пов’язаних з введенням карантину.
Доповідач: міський голова Юрій КОНОВАЛЕНКО

1. СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА, головного лікаря комунального
підприємства «Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Пологівської міської ради Анну ДУБ
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідачів.

2. Головним лікарям громади:
2.1. відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від
13.03.2020 № 663 «Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і
поширення на території України випадків COVID-19» неухильно дотримуватися
Стандартів медичної допомоги COVID-19;
2.2 організувати щоденне, до 10 години ранку, надання даних в
електронному вигляді щодо захворюваності населення ОТГ гострими
респіраторними вірусними інфекціями до міської ради на електронну скриньку
mail@mradapology.gov.ua;
2.3 в разі виявлення випадків підозри на захворювання гострою
респіраторною хворобою COVID-19 негайно повідомляти керівництво міської
ради або спеціаліста 1 категорії (з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного
захисту та оборонної роботи) відділу комунального майна.
Термін виконання - постійно

2. СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.
2. Керівникам медичної, протипожежної та служби охорони громадського
порядку спеціалізованих служб цивільного захисту району:
2.1. забезпечити вчасне прибуття працівників на робочі місця та виконання
завдань за призначенням.
Термін виконання - постійно
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3. СЛУХАЛИ:
міського голову Юрія КОНОВАЛЕНКА

ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Затвердити перелік послуг, які надають суб’єкти підприємницької
діяльності у сфері ритуальних послуг, технічного обслуговування та ремонту
автомобілів, виготовлення швейних виробів (засобів індивідуального захисту) за
умови забезпечення санітарно-гігієнічних вимог та санітарно-епідемічних норм
і правил в умовах карантину, та відповідного персоналу засобами
індивідуального захисту.

Перший заступник міського голови,

Юрій ВЄТРОВ

Роман ШЕВЧЕНКО

з

