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Протокол М; 9 позачергового засідання

“ 16 ” квітня 2020 р. м. Апостолове

Головув на засіданні: заступник голови комісії ТЕБ і НС Буко Д. В.
Присутні: члени комісії та запрошені (за списком).

І. Щодо змін до карантинних обмежень, внесених постановою Кабінету
Міністрів України від 08 квітня 2020 року М.) 262 “Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. М: 211 на
території Апостолівської міської ради.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України 08.04.2020 Не 262

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. М 211» враховуючи п. 2 протоколу Дніпропетровської регіональної
комісії з питань ТЕБ від 14.04.2020 М 7, комісія вирішила:

1.1. Запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні
протиепідемічні заходи на період карантину, зокрема щодо пересування
та перебування громадян у громадських місцях, закладах освіти, парках,
скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах,
спортивних та дитячих майданчиках, а також щодо регулярних
спеціальних перевезень працівників, що працюють на підприємствах, в

установах, організаціях, які забезпечують життєдіяльність населення, у
період вихідних і святкових Днів (3 13.00 суботи до 06.00 понеділка,
починаючи з 13.00 18 квітня 2020 року закінчуючи 06.00 20 квітня
2020 року).

Термін:
з 18 по 20 квітня 2020 року

1.2. Забезпечити контроль:
за дотриманням під час карантину заходів з протидії поширенню

гострої респіраторної хвороби СОУІВ-19, спричиненої коронавірусом ЗАКЗ-
СОУ-2, особами, які підписали особисті зобов”язаннящодо самоізо'Ляції;



за пересуванням та перебуванням громадян у громадських місцях,
закладах освіти, парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та
прибережних зонах, спортивних та дитячих майданчиках, а також за
регулярними спеціальними перевезеннями працівників, що працюють на

підприємствах, в установах, організаціях, які забезпечують життєдіяльність
населення, у період вихідних і святкових днів (з 13.00 суботи до 06.00
понеділка, починаючи з 13.00 18 квітня 2020 року закінчуючи 06.00 20
квітня 2020 року).

Застосовувати до виявлених порушників засоби адміністративного
впливу.

Відповідальні:
Апостолівське ВП Нікопольського ВП

Термін:
невідкладно на період карантину

Заступник голови ,

комісії ТЕБ та НС //"Х Д. В. БУКО

Відповідальний секретар
місцевої комісії С. Г. ПЕТРОВ


