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П Р О Т О К О Л  №16
позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій Городоцької сільської ради

«06» грудня 2021 року с. Городок

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

Про встановлення "жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУПМ9 на території Городоцької сільської ради.

(Інформує: Кочура М. С.)
З метою запобігання поширенню на території Городоцької сільської ради 

гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАКБ- 
СоУ-2, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 
№ 1236 "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2" (зі змінами), у відповідності до рішень позачергових засідань 
Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Рівненської області (протоколи від 01 грудня 2021 року № 41та від 06 грудня 
2021 року № 42), за результатами обговорення питання порядку денного, 
комісія вирішила:

1. Встановити з 00 годин 00 хвилин 07 грудня 2021 року "жовтий” 
рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на території 
Городоцької сільської ради.

2. Застосувати на території Городоцької сільської ради протиепідемічні 
заходи "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, зазначені у пункті 2 протоколу 
№ 41 засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Рівненської області від 01 грудня 2021 року.

3. Виконавчим органам сільської ради, керівникам установ, 
організацій, підприємств усіх форм власності вжити заходів щодо

mailto:orodoksrada@gmail.com
http://www.gorodok-gromada.gov.ua


2
забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних 
заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУШ-19.

4. Відділу організаційного забезпечення, документообігу, 
інформаційної роботи, комунікацій з громадськістю та доступу до 
публічної інформації забезпечити оприлюднення на веб-сайті сільської ради 
відомостей про діючі протиепідемічні заходи, а також рішення прийняте 
Комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Городоцької сільської ради з цих питань.

5. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на відділ з 
питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи 
Городоцької сільської ради.

Сільський голова, голова Комісії

Секретар Комісії

Сергій ПОЛІЩУК

Микола КОЧУРА


