ПРОТОКОЛ№ 16
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 08 травня 2020 року
Головував: Голова обласної державної адміністрації, голова регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Федорів Віталій Васильович
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про продовження карантину та пом’якшення карантинних
обмежень (М.Савка, Р.Савчук, Р.Рурський).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня
2020 року № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України», комісія вирішила:
1. Продовжити карантин у режимі надзвичайної ситуації на території
області до 22.05.2020 року.
2. Керівникам департаментів (управлінь) обласної державної адміністрації,
головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного
значення, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам територіальних
органів центральних органів виконавчої влади в області забезпечити неухильне
виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
04 травня 2020 року № 343).
Термін: терміново
3. Обмежити надання стоматологічних послуг на території області до
22.05.2020 року.
4. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
(І. Кобельська), державній установі «Івано-Франківський обласний лабораторний
центр МОЗ України» (Р. Савчук) розробити алгоритм щодо роботи
стоматологічної служби, та проведення планової госпіталізації пацієнтів в
заклади охорони здоров’я вторинного і третинного рівнів.
Термін: до 22 травня 2020 року
5. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
(В.Джигіта), управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький), управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області (В.Чернецький) залучити засоби масової інформації для

інформування населення про продовження карантину, скасування частини
обмежень та відповідальність за їх порушення.
б.
Контроль за виконанням рішення комісії покласти на головне управління
Національної поліції в області (В. Голубош) та державну установу «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Р.Савчук).
Голова облдержадміністрації,
голова регіональної комісії
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