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П Р О Т О К О Л №7
• • ••• • ••позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«ЗО» серпня 2021 року с. Городок

Головував: сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК 
Присутні: члени комісії (за списком)

Про продовження карантину та вжиття додаткових протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19 на території Городоцької сільської ради
(Інформація: Сайко С.Л., Ханенко В.Л.)

З метою запобігання поширенню на території Городоцької сільської ради 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 
8АІ18-СоУ-2, відповідно до Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 
2020 року № 1236 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України 
від 11 серпня 2021 року № 855, у відповідності до рішення позачергового 
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Рівненської області (протокол від 18 серпня 2021 року № 25) комісія 
вирішила:

1. Продовжити карантин на території Городоцької сільської ради до 
01 жовтня 2021 року.

2. Виконавчим органам сільської ради, керівникам установ, 
організацій, підприємств усіх форм власності:

2.1. Вжити невідкладних заходів щодо виконання та контролю за 
дотриманням на відповідній території вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 09 грудня 2020 року № 1236 року «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами).
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2.2. Забезпечити своєчасне та повне проведення профілактичних і 

протиепідемічних заходів.
3. КНП «Центр ПМСД «Медичний простір» Городоцької сільської 

ради посилити роботу щодо збільшення кількості вакцинованого населення на 
території сільської ради.

4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
мобілізаційної роботи, інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю 
та доступу до публічної інформації провести через засоби масової інформації, 
соціальні мережі та інші канали комунікації інформаційно-роз'яснювальну 
роботу серед населення щодо вжиття таких заходів.

5. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на відділ 
організаційного забезпечення, документообігу, мобілізаційної роботи, 
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації.

Сільський голова, голова Комісії Сергій ПОЛІЩУК

Секретар Комісії Микола КОНУРА


