УКРАЇНА
СЛОВ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 20.03.2020 № 6-LXХXI-7
м. Слов’янськ

Про
заходи
щодо
запобігання
поширенню
на
території
м. Слов’янськ епідемічної ситуації,
спричиненої коронавірусом COVID-19
Відповідно до ст. 29 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 11 березня № 211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19, з урахуванням рішення Державної комісії з питань
техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020,
протоколу № 9 від 17.03.2020 Слов’янської міської постійної комісії з питань
техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ВИРІШУЄ:
1. Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам бюджетних
установ та КНП, КП забезпечити придбання засобів індивідуального захисту
для працівників підпорядкованих закладів та підприємств, організувати
проведення поточної дезінфекції приміщень.
Відділу охорони здоров’я (Джим):
2.1. провести закупівлю медичного обладнання для надання медичної
допомоги важкохворим в закладах охорони здоров’я міста;
2.2. забезпечити в повному обсязі засобами індивідуального захисту
медичних працівників, які залучені до організації медичної допомоги хворим з
підозрою на гостре респіраторне захворювання, спричинене корона вірусом
COVID-19;
2.3. забезпечити неухильне виконання санітарно-протиепідемічних вимог
в підпорядкованих закладах, забезпечивши в повному обсязі дезінфікуючими
засобами та захисними виробами;
2.4. створити резерв медичних препаратів для організації надання
медичної допомоги хворим з підозрою на гостре респіраторне захворювання,
спричинене корона вірусом COVID-19;
2.5. організувати підвіз працівників закладів охорони здоров’я від місця
проживання до лікувального закладу на період обмеження пересування

транспорту з метою організації безперервної роботи лікувальних закладів.
3. Управлінню соціального захисту населення (Альохіна) здійснити
забезпечення продовольчими наборами малозабезпечених сімей з дітьми на
період дій карантину.
4. Фінансовому
управлінню
(Ковальову)
визначити
джерела
фінансування заходів щодо запобігання поширенню на території м. Слов’янськ
епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Підлісного Ю.І., постійну комісію з питань охорони здоров’я, освіти,
соціальної та молодіжної політики (Смирнов) та постійну комісію з питань
економічної політики, бюджету, бізнесу і фінансів (Адейкін).

Міський голова

В.М. Лях

