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-шаіІ: поупз@икг.пеї

ПРОТОКОЛ№ 12
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«26» березня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 19.30 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 на території Новоселицького району
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
2. Про продовження на території Новоселицького району карантину
до 24 квітня 2020 року.
3. Про забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах
карантину.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ

По першому питанню:
1.
Про стан епідемічної ситуації на території Новоселицького район
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
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 «ІДПМСД «Промінь здоров'я» Новоселицької районної
ради» Бежана В.В.

1.1.
Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Новоселицько
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
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По другому питанню:
2.
Про продовження на території Новоселицького району каранти
до 24 квітня 2020 року.
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
2.1. Органам місцевого самоврядування, відділу освіти районної
державної адміністрації, сектору культури, національностей, релігій,
молоді та спорту районної державної адміністрації призупинити навчальний
процес в усіх закладах освіти (шкільна, позашкільна, дошкільна) до 24 квітня
2020 року включно. Продовжити проведення навчальних занять за допомогою
дистанційних технологій.
2.2. Органам місцевого самоврядування на відповідній підвідомчій
адміністративній території, Новоселицькому РС УДСНС в Чернівецькій
області, Новоселицькому відділенню поліції Сторожинецького ВИ ГУНИ
в Чернівецькій області, філії «Новоселицький райавтодор» ДП
«Чернівецький облавтодор»,
КИП «ЦПМСД «Промінь здоров’я»,
Новоселицькому районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області забезпечити:
1) визначення та маркування меж територій з особливими умовами в’їзду
та виїзду шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення
особливого режиму проведення протиепідемічних заходів;
2) належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри,
наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій
тощо) контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах із територій з
особливим режимом, у зв’язку з нововиявленими осередками спалаху
інфекційної хвороби;
3) пропуск осіб, які залишають території особливого режиму або
в’їжджають у неї за умови заповнення медико-санітарної декларації та
направлення на обстеження осіб з підозрою на гострі респіраторні
захворювання;
4) обмеження руху громадського транспорту в населених пунктах, за
винятком перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та
установ, які забезпечують життєдіяльність населення;
5) проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, -прибудинкових та інших
територій населених пунктів;
6) створення формувань цивільного захисту із залученням громадських та
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної
обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів;
7) моніторинг наявності продуктів харчування та їхньої безпеки в
продовольчих магазинах на відповідній території;
8) обмежити контакти працівників, які забезпечують чергування на

з
контрольно- пропускних пунктах з місцевим населенням.

2.3.
Виконавчому комітету Чорнівської сільської ради спільн
Новосслицьким РС УДСНС України у Чернівецькій області у зв’язку з
локалізацією осередку захворювання та відсутністю поширення гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2
зняти огородження (бетонні блоки) на автодорозі № 026123.

По третьому питанню:
3.
Про забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах
карантину.
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю., в.о. начальника Новоселицького відділення поліції
Сторожинецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області Савчука Е.П.,
завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту районної державної
адміністрації Каптаря В.Г.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
3.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 року № 239 на території району до 24 квітня 2020 р. заборонено роботу
суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельнорозважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес- центрів,
закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення,
крім:
1) торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,
засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
2) провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних станцій, діяльності
з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту
комп’ютерної техніки, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу
засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних
та протиепідемічних заходів;
3) торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а
також дотримання відповідних санітарцих та протиепідемічних заходів;
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4)
торговельної діяльності запасними частинами до тракторної
сільськогосподарської техніки із застосуванням адресної доставки замовлень за
умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту,
а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
3.2. Заборонено до 24 квітня 2020 року регулярні та нерегулярні
перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському,
міжміському, внутрішньорайонному та внутрішньообласному сполученні, крім
перевезення:
легковими автомобілями;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ, за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, лише на
місцях для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з
Управлінням Патрульної поліції Чернівецької області, а також дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
3.3. Органам місцевого самоврядування на відповідній підвідомчій
території, Новоселицькому відділенню поліції Сторожинецького ВП ГУНП
в Чернівецькій області, Новоселицькому районному управлінню ГУ
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області вжити відповідно до
законодавства заходів щодо запровадження суб’єктами господарювання у сфері
роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку,
провадження банківської та страхової діяльності режиму роботи з розрахунку
один відвідувач на 10 кв. метрів площі торгівельного (операційного) залу за
умови дотримання дистанції між ними не менш як 1,5 метра із встановленням
спеціальних позначок
Термін - негайно

3.4.
Органам місцевого самоврядування на відповідній підвідомчі
території, Новоселицькому відділенню поліції Сторожинецького ВП ГУНП
в Чернівецькій області додатково проінформувати жителів району, що в ніч з
27 по 28 березня 2020 року застосовуються обмеження для будь-яких
пасажирських перевезень через державний кордон України.
Термін - негайно
Контроль за виконанням цього 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

