УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРОТОКОЛ № II
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«24» березня 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:
1. Про стан епідемічної ситуації та додаткові заходи на території
Новоселицького району Чернівецької області спричиненої коронавірусом
СОУГО 19.
2. Про виділення коштів для закупівлі обладнання для Новоселицької
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України»
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про стан епідемічної ситуації та додаткові заходи на території
Новоселицького району Чернівецької області 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.
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За результатами
ВИРІШИЛА:

виступів,

з

урахуванням

обговорення,

комісія

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації та додаткові заходи на
території Новоселицького району Чернівецької області спричиненої
коронавірусом СОУГО-19, взяти до відома.
2. Новоселицькій, Мамалигівській, Магальській, Ванчиковецькій
об’єднаним територіальним громадам та виконавчим комітетам сільських
рад району, Новоселицькому відділенню поліції Сторожинецького ВИ ГУ
НП в Чернівецькій області, Новоселицькому районному управлінню ГУ
Держиродспоживслужби в Чернівецькій області:
1) виконання ремонтно-будівельних робіт, крім робіт пов’язаних із
забезпеченням життєдіяльності мешканців району, аварійно-відновлювальних
робіт та невідкладних робіт на об’єктах інфраструктури проводити за
погодженням керівників органів місцевого самоврядування району;
2) рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності та підпорядкування відправляти працівників
пенсійного віку, батьків, які мають дітей до 14 років, працівників з хронічними
хворобами, які працюють за межами населеного пункту в якому проживають у
відпустки;
3) уточнити графік роботи підприємств, установ та організацій, які
продовжують свою діяльність в умовах надзвичайної ситуації та довести до
населення через засоби масової інформації;
4) рекомендувати заборонити відвідування дитячих, спортивних
майданчиків, стадіонів, скверів та парків;
5) запровадити обов’язковий масковий режим у всіх торгівельних
закладах, банківських установах, аптеках, закладах поштового зв’язку;
6) рекомендувати керівникам торгівельних закладів, банківських
установ, аптек, закладів поштового зв’язку запровадити температурний
скринінг працівників та відвідувачів. У разі виявлення підвищеної температури
тіла заборонити вхід таким особам та інформувати медичні заклади за місцем
виявлення;
7) рекомендувати запровадження журналів відвідування працівників та
інших осіб з відображенням інформації про особу;
8) запровадити зміну режиму робочого дня або виконання роботи
дистанційно;
9) посилити проведення дезінфекційних заходів, проведення
щогодинного вологого прибирання та облаштування на входах в заклади з
продажу продовольчих товарів, аптек, закладів поштового зв’язку, банківських
установ та АЗС пунктів гігієни рук шляхом встановлення дозаторів з
антисептиком для рук для продавців та відвідувачів за рахунок коштів
керівників відповідних закладів;
10)
запровадити обов’язковий пропускний режим в закладах з прода
продовольчих товарів, аптек, закладах поштового зв’язку, банківських
установах та АЗС, з метою недопущення скупчення людей (з розрахунку 10
м.кв. торгової площі на людину, але не більше 8 осіб в одному приміщенні);

з
11) забезпечити дотримання безпечної відстані (1,5-2 м) між клієнтами,
які стоять в черзі в закладах та при вході до них;
12) довести до керівників підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності та підпорядкування та мешканців району вимоги до роботи в
закладах торгівлі;
13) заборонити перебування на вулицях та у громадських місцях жителів
Новоселицького району без засобів захисту (маски). В разі відсутності масок,
допускається заміна їх підручними предметами (шарф, хустинка, марлева
пов’язка та інше).
Термін - негайно,
до стабілізації епідситуації
3. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування забезпечити персонал торгівельних закладів
засобами індивідуального захисту (рукавички, маски, засоби дезінфекції тощо)
та зобов’язати використовувати їх протягом усього робочого дня.
Термін - негайно,
до стабілізації епідситуації
4. Підприємствам, установам, організаціям, які продовжують свою
діяльність в умовах надзвичайної ситуації заготовити для своїх працівників
тимчасові посвідчення для вільного пересування Новоселицьким районом на
випадок введення певних обмежень на території району.
Термін - негайно
до кінця карантину (обмеження)
5. Новоселицькій об’єднаній територіальній громаді, відділу освіти
районної державної адміністрації, Новоселицькому відділенню поліції
Сторожинецького ВП ТУ НП в Чернівецькій області провести заходи щодо
тимчасового обмеження пересування на вулицях дітей віком до 14 років без
супроводу дорослих.
Термін - до стабілізації епідситуації
6. Новоселицькій, Мамалигівській, Магальській, Ванчиковецькій
об’єднаним територіальним громадам та виконавчим комітетам сільських
рад району терміново уточнити перелік підприємств, установ та організацій,
критичної інфраструктури, за сферами діяльності, які здійснюють
життєзабезпечення населення на відповідних адміністративних територіях та
надати до Новоселицької районної державної адміністрації для узагальнення.
Термін - до 17:00 год. 26 березня 2020 року

7.
Новоселицькому районному управлінню Головного управлінн
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, органам місцевого
самоврядування
спільно з Новоселицьким
відділенням
поліції
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Сторожинецького ВІЇ ГУНП в Чернівецькій області, Новоселицьким РС
УДСНС України в Чернівецькій області надалі проводити рейди щодо
додержання керівниками підприємств, установ, організацій, які продовжують
свою діяльність в умовах надзвичайної ситуації вимог визначених
Новоселицькою районною комісією з питань ТЕБ та НС про що інформувати
голову Новоселицької районної державної адміністрації.
Термін - до стабілізації епідситуації
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
2. Про виділення коштів для закупівлі обладнання для
Новоселицької міжрайонної філії ДУ «Чернівецький
обласний
лабораторний центр МОЗ України»
СЛУХАЛИ: інформацію в.о. завідувача Новоселицької міжрайонної філії
ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України» Хмеля В.ІЇ.
За результатами виступів та з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Виділити кошти з валютного рахунку районної державної адміністрації
передбаченого для реалізації проекту транскордонного співробітництва
(підвищення життєдіяльності населення в долині річки Прут) у сумі 68 664,00
грн., для придбання наступних медичних обладнань:
1) Мікроскоп Орііса 0-293РІЛ 40-1000 Тгіпо ІпГіпіІі - 32 202,00 грн.
2) Стерилізатор сухоповітряний ГГІ - 8 0 - 1 4 400,00 грн.
3) Аквадистилятор ДЄ-25 - 13 800,00 грн.
4) Мікроскоп стереоскопічний для досліджень на дифтерію- 8 262,00 грн.
Зазначене обладнання передати на баланс Новоселицької міжрайонної
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України».
Рішення районної комісії з питань ТЕЬ га 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

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

