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Зала засідань
Станіславської сільської ради
Головував: Самойленко І.Д. -- Станіславський сільський голова
Присутні:
- заступник сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів Завещана

и:

спеціаліст І-категорії з питань АПР та ЖКГ (секретар) Тріщанович
М.В.;
Секретар Станіславської сільської ради Стасюк Т.М.;
Староста села Олексвандрівка Каменецька Н.О.;
Староста Широкобалківського старостинського округу Роговська
0.0.;
керівник КП «Надія» Петрушак А.М.;
.- начальник відділу освіти, молоді, культури, спорту та туризму Станіславської
сільської ради Сербін А.А.;
- начальник віділу - головний архітектор відділу
архітектури,містобудування,земельних відносин та житлово-комунального
господарства Станіславської територіальної громади Безродня В.В.:
- фахівець соціальної роботи
категорії Мазуркевич Л.В.;
- інспектор правопорядку та благоустрою Горячий Ю.В.
-

-

І

Порядок денний
1.

Про впровадження додаткових обмежувальних заходів попередження
розповсюдження коронавірусної інфекції (СОМІЮО-19) на території
Станіславської сільської ради

Інформували:
начальник відділу освіти, молоді. культури. спорту та туризму
Сербін А.А.
Станіславської сільської ради;
с.Станіслав.
Тарасова С.М. старша медична сестра КП Білозерська ЦРЛ
Сербін А.А. довела до відома членів комісії ситуацію щодо стану
СОМІО-19, а саме:
проходження вакцинації від гострої респіраторної хвороби
«Казка"- Станіславський заклад дошкільної освіти-центр розвитку дитини
814090,
«Світлячок»- 9090;
- Широкобалківський заклад дошкільної освіти ясла-садок
«Сонечко»- 82,6190;
- Олександрівський заклад дошкільної освіти ясла-садок
освіти ім.К.Й.Голобородька- Станіславський заклад повної загальної середньої

-

в

-

83,109,

- Олександрівський заклад повної загальної середньої освіти- 98.35;
- Широкобалківський заклад повної загальної середньої освіти- 85,37.

Також Сербін А.А. повідомила про складну епідемічну ситуацію в
Станіславському закладі повної загальної середньої освіти ім.К.Й.Голобородька.
08 жовтня 2021 року по
Тарасова С.М. повідомила членів комісії, що станом на
Станіславській сільській раді 464 хворих на СОМІО-19:
- 68 особи продовжують лікування
(9 осіб госпіталізовано, 59 осіб лікується амбулаторно)
- 383 особи побороли недуг;
- ІЗ осіб померло.
В період з 01.10.2021 року по 07.10.2021 року виявлено 42 нових випадків
дітей.
захворювання на СОМІО- 19 з них

4

З урахуванням інформації та пропозицій членів комісії

ВИРІШИЛИ:

Згідно листа ДУ "Херсонський обласний центр контролю та профілактики
Ме
хвороб МОЗ України" Херсонський міськрайонний відділ від 28.09.2021 року
Хе 01-18-70006-3/18а-2763, листа Херсонської обласної ради від 05.10.2021 року
2485/04 з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (СОМІО2020
19), відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
ситуації, відповідно
року Ле 1236 (зі змінами) з урахуванням складної епідемічної
епідемічного
до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та
благополуччя населення» необхідно запровадити додаткові обмежувальні заходи на
території Станіславської сільської ради, саме:
з
1) Для збереження здоров'я учасників освітнього процесу та їх родин перевести
11 жовтня 2021 року по 24 жовтня 2021 року включно на дистанційне навчання
здобувачів освіти 1-11 класів Станіславського закладу повної загальної середньої
освіти ім.К.Й.Голобородька в с.Станіслав, вул. Свободи, 35.
які працюють у
2) Закладам повної загальної середньої та дошкільної освіти
лікаря
штатному режимі суворо дотримуватись постанов Головного санітарного
06 вересня 2021 року ХМ» 10 та від 25 серпня 2021 року Ле
України
1.

а

від

8.

2.

проведення всіх масових (культурних,
розважальних,
соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів з 11 жовтня
спортивних,
2021 року по 24 жовтня 2021 року на території Станіславської сільської ради, крім
«Скасувати

заходів, у яких більше 80905 учасників мають документ, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації, чи сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОМІЮ19.

Термін виконання-до 24
«За»

Голова комісії
з питаньТЕБ та НС

-

11,

«проти»- немає, «утрималися»

-

жовтня

2021 року

немає.

Іван САМОЙЛЕНКО

Секретар комісії з
питаньТЕБ та НС

Максим ТРІЩАНОВИЧ

