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НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОТОКОЛ № 27
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«22» травня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 17.00 год.
Головує: Мельничук О.М. - голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени районної комісії з питань ТЕБ та НС за списком та
запрошені за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, та
продовження карантину до 22 червня 2020 року.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, та
продовження карантину до 22 червня 2020 року.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О. М., в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.П.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

1.1.
Взяти до відома постанову Кабінету Міністрів України від 20.05.202
року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів»
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1) Відповідно до протокольного рішення позачергового засідання обласної
комісії з питань ТЕБ та НС від 22 травня 2020 року № ЗО і враховуючи
інформацію про розвиток епідемічної ситуації та результати оцінки поточної
епідемічної ситуації в Новоселицькому районі, продовжити дію обмежувальних
заходів, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2»
на всій території Новоселицького району до 22 червня 2020 року.
2) Поінформувати органи місцевого самоврядування про продовження дії
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» на період до 22 червня
2020 року.
1.2. Органам місцевого самоврядування утворити спільно з
Новоселицьким
районним
управлінням
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (Мельник І. В.),
Новоселицьким відділенням Сторожинецького ВП ГУНИ в Чернівецькій
області (Савчук Е. П.), Новоселицьким РС УДСНС України в
Чернівецькій області (Сольський Б. І.) мобільні групи щодо дотримання
умов карантинних заходів передбачених постановами Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 та від 20 травня 2020 року № 392.
Відповідальними за роботу мобільних груп визначити керівників органів
місцевого самоврядування району. Щочетверга до 17.00 інформувати
районну державну адміністрацію через сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації про результати роботи відповідної мобільної
групи (електронна адреса поуп8@икг.пеі)
Термін - до 22.06.2020 року
1.3. Відповідно до листа Новоселицького районного управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області від 21.05.2020 року
№ 24.19/02-13-459-20, Новоселицькому районному управлінню Головного
управління Держпродспоживслужби (Мельник І.В.) спільно з органами
місцевого самоврядування із залученням депутатського корпусу провести
моніторингові обстеження дотримання протиепідемічних вимог суб’єктами
господарювання, діяльність яких регламентована постановами Головного
державного санітарного лікаря України №№, 16, 17, 18, 20 від 09.05.2020 року.
Щочетверга інформувати районну державну адміністрацію через сектор
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з
питань цивільного захисту районної державної адміністрації про результати
роботи (електронна адреса поуп8@икг.пеї)
Термін - до 22.06.2020 року
1.4 КНП «Новоселицька районна лікарня» (Калараш В.О.), КНП
«ЦПМСД «Промінь здоров’я» (Бежан В.В.), Новоселицькій міжрайонній
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України»
(Хмель В.П.) в межах компетенції, щодня до 17.00 інформувати районну

з
державну адміністрацію через сектор взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної
державної адміністрації (електронна адреса поуп8@икг.пеї) про:
1) загальну к іл ь к іс т ь нових випадків СОУГО-19 за останні сім днів на
100 тис. населення;
2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОУГО-19;
3) середню кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції
та імуноферментного аналізу на 100 тис. населення протягом останніх семи
днів.
Термін - до 22.06.2020
Рішення прийнято одноголосно.
Рішення районної комісії з питань ТЕБ та НС є обов’язковими для
виконання всіма підприємствами, установами та організаціями, а також
фізичними особами, які розташовані, здійснюють діяльність, або
проживають на території Новоселицького району.
Контроль за виконанням цього протоколу залишаю за собою.

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

•

•••

О

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС
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Ігор ВОЛОДІН

