УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-02-39, 5-03-15 Е-таіІ: поупз@икг.пе1;

ПРОТОКОЛ № 10
•
« _ » • • • •••
• ••
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«19» березня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 18.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації, голова
районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 . Про хід виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню на території Новоселицького району гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19.
2. Про організацію довозу медичних працівників на робочі місця в
заклади охорони здоров’я.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про хід виконання протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню і поширенню на території Новоселицького району гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СОУГО-19.
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.,
головного лікаря КНП «Новоселицька районна лікарня» Калараша В.О.,
головного лікаря КНП «ЦПМСД «Промінь здоров'я» Новоселицької районної
ради»
Бежана
В.В.,
т.в.о.
начальника
Новоселицького
відділення
Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області Савчука Е.П., начальника
Новоселицького управління Головного управління Держпродспоживслужби у
Чернівецькій області Мельника І.В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
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1.1. Органам місцевого самоврядування виділити кошти для забезпечення
закладів охорони здоров’я на підвідомчій території всіх рівнів необхідними
засобами індивідуального захисту та медичним обладнанням для здійснення
лабораторних досліджень на можливість виявлення захворювання на СОУГО-19.
Термін —негайно
1.2. У зв’язку з загрозою можливого поширення інфекційного захворювання
спричиненої коронавірусом СОУГО-19 визначити зоною карантину с. Топорівці
Новоселицького району.
Термін - негайно

1.3.
Виконавчим комітетам Новоселицької ОТГ та Чорнівської сільської
ради, Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області спільно з
Новоселицьким відділенням Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області:
1) з метою недопущення об’їзду стаціонарного карантинно-поліцейського
поста в с. Топорівці, встановити огородження (бетонні блоки) на автошляху №
026125 Колінківці-Рокитне-/Строїнці-Перебиківці/ на в’їзді до села Рокитне зі
сторони села Колінківці за координатами 48.341760,26.180904
2) з метою недопущення об’їзду стаціонарного карантинно-поліцейського
поста в с. Топорівці встановити огородження (бетонні блоки) на автошляху
№ 026123 Чорнівка-Топорівці на в’їзді до адміністративної території с. Чорнівка
зі сторони села Топорівці (міст через річку Гуків) за координатами
48.396920,26.049188
Термін - негайно
Відповідальні
Новоселицької
голова

за
виконання
— голова
ОТГ, Чорнівський сільський

1.4.
Виконавчим комітетам Новоселицької ОТГ та Чорнівської сільсько
ради, Новоселицькому РС УДСНС України у Чернівецькій області спільно з
Новоселицьким відділенням Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області
1) проводити заходи щодо недопущення зняття огородження (бетонні блоки)
або об’їзду на дорогах, та у випадку його пошкодження негайно відновити
(замінити),
2) за сприяння філії «Новоселицький райавтодор» ДП «Чернівецький
облавтодор»
провести
заходи
щодо
встановлення
тимчасових
попепереджувальних дорожніх знаків перед загородженням.
Термін —на час карантину
Відповідальні за виконання - голова Новоселицької
ОТГ, Чорнівський сільський голова

з
1.5. Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП в
Чернівецькій області виставити поліцейський пост біля загородження
(бетонних блоків). Постійно проводити моніторинг руху автотранспорту на
вищезазначених автодорогах. Про виявлені факти порушення доповідати
районній державній адміністрації через сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
Термін - на час карантину
Відповідальний за виконання - т.в.о. начальника
Новоселицького відділення Сторожинецького
ВП ГУНП в Чернівецькій області
1.6. Виконавчому комітету Топорівської сільської ради, фінансовому
відділу районної державної адміністрації, відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та
захисту довкілля районної державної адміністрації провести заходи щодо
забезпечення карантинно-поліцейських постів та контрольно-пропускних пунктів
засобами індивідуального захисту, забезпечити відповідно до визначеного
розрахунку триразове гаряче харчування працівників, які здійснюватимуть
обмежувальні заходи на визначених постах (пунктах), дровами (палетами) для
обігріву.
•

•

V*

••

••

•

•

•••

•

•

Термін - негайно
Відповідальні за виконання - голова Топорівської сільської ради,
начальник фінансового відділу районної державної адміністрації,
начальник відділу житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури енергетики та
захисту довкілля районної державної адміністрації

1.7.
Органам місцевого самоврядування району всіма можливими
способами, в тому числі з використанням трансляційних станцій:
1) продовжувати серед населення роз’яснювальну роботу щодо необхідності
самоізоляції;
2) здійснювати оповіщення в населених пунктах щодо дотримання вимог
карантину, необхідності перебування в домашніх умовах, рекомендувати батькам
обмежити вихід дітей на вулицю, де можливе скупчення людей, спортивні
майданчики тощо та в цілому дотримуватись карантину;
3) рекомендувати населенню за можливістю обмежити пересування в межах
населеного пункту та за його межами;
4) не допустити на відповідній адміністративній території випадків стихійної
торгівлі під відкритим небом.
Термін - постійно, на час карантину
Відповідальні за виконання - голови органів місцевого
самоврядування
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1.8.
Органам місцевого самоврядування району, Новоселицькому
районному управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області дозволити на умовах суворого дотримання карантинних
заходів (щоденне прибирання, дезінфекція приміщень та прилеглих територій,
відсутність черг та скупчення населення, дотримання маскового режиму) на
відповідній адміністративній території роботу автомийок та станцій технічного
обслуговування (СТО) крім пунктів харчування, які знаходяться на їх території та
зобов’язати їх проводити дезінфекцію автотранспорту, який залучається до
забезпечення життєдіяльності населення району, у тому числі довозу працівників
до закладів охорони здоров’я.
Термін - негайно
Відповідальні за виконання - голови органів місцевого
самоврядування, начальник Новоселицького
районного управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
2. Про організацію довозу медичних працівників на робочі місця в
заклади охорони здоров’я.
СЛУХАЛИ: головного лікаря КНП «Новоселицька районна лікарня»
Калараша В.О., головного лікаря КНП «ЦПМСД «Промінь здоров'я»
Новоселицької районної ради» Бежана В.В., голову Новоселицької міської
об’єднаної територіальної громади Нікорич М.І., заступника голови Магальської
сільської об’єднаної територіальної громади Кучерявого В.С., голову
Мамалигівської сільської об’єднаної територіальної громади Шову А.К.,
начальника відділу освіти районної державної адміністрації Довганюк А.В.,
начальника відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної державної
адміністрації Істратій Л.В., начальника Новоселицького управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області Мельника І.В.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

..

для забезпечення щоденного довозу медичних працівників та іншог
медичного персоналу, мешканців Новоселицького району до закладів охорони
здоров’я м. Чернівці провести наступні заходи:
1) Магальській ОТГ виділити 1 шкільний автобус за маршрутом с.
Топорівці - м. Чернівці (Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги Чернівецький центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернівецька обласна клінічна лікарня) та у зворотньому напрямку;
2) відділу освіти районної державної адміністрації виділити 1 шкільний
автобус за маршрутом м. Новоселиця - м. Чернівці (Чернівецька лікарня швидкої
медичної допомоги - Чернівецький центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф - Чернівецька обласна клінічна лікарня) та у зворотньому
21
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напрямку;
3)
зазначені автобуси надати у належному технічному стані, виплату
заробітної плати водіям, витрати пального за рахунок коштів місцевих бюджетів,
передбачених для галузі освіти - власники автобусів.
Термін - негайно
Відповідальні за виконання - голова
Магальської ОТГ, начальник
відділу освіти районної державної
адміністрації

2.2.
Для забезпечення щоденного довозу медичних працівників та іншого
медичного персоналу - мешканців населених пунктів району до закладів охорони
здоров’я Новоселицького району провести наступні заходи:
1) Мамалигівській ОТГ виділити 1 шкільний автобус за маршрутом м.
Новоселиця - с. Балківці (через с. Несвоя) та у зворотньому напрямку;
2) відділу освіти районної державної адміністрації виділити:
1 шкільний автобус за маршрутом м. Новоселиця - с. Форосна (через с.
Котелеве) та у зворотньому напрямку 1 шкільний автобус за маршрутом м.
Новоселиця - с. Малинівка (через с. Динівцї) та у зворотньому напрямку;
3) Новоселицькій ОТГ виділити 1 шкільний автобус за маршрутом
м. Новоселиця - с. Слобода (через с. Припруття) - с. Рокитне - с. Рингач - с.
Строїнці - м. Новоселиця;
4) зазначені автобуси надати у належному технічному стані, виплату
заробітної плати водіям, витрати пального за рахунок коштів місцевих бюджетів,
передбачених для галузі освіти - власники автобусів.
Термін - негайно, починаючи з 22.03.2020 до кінця карантину
Відповідальні за виконання - голова
Мамалигівської ОТГ, голова
Новоселицької ОТГ, начальник
відділу освіти районної державної
адміністрації
2.3. Власники автобусів спільно з керівниками закладів охорони
здоров’я забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту та організувати
обробку зазначених автобусів миючими засобами у відповідності до рекомендацій
Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області та ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я
України».
Термін - негайно
2.4. Керівникам установ, медичних закладів забезпечити своїх
працівників засобами індивідуального захисту та особистими посвідченнями, або
довідками з підтвердженням особи як працівника закладу охорони здоров’я.
Термін - негайно
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2.5. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації спільно з керівниками закладів охорони здоров’я та
власниками автобусів розробити та довести до виконавців графіки руху
автобусів по маршрутам з визначенням часу та місця відправки і прибуття.
Термін - негайно
Відповідальні за виконання - начальник відділу
житлово-комунального господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури
енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації, головний лікар КНП
«Новоселицька районна лікарня», головний
лікар КНП «ЦПМСД «Промінь здоров'я»
Новоселицької районної ради»

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою.

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

