УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«03» квітня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 08.00 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 заходи щодо доведення вимог протокольного рішення
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС
від 02.03.2020 року № 19.
2. Про хід виконання протокольного рішення позачергового засідання
районної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.03.2020 року № 9.
3. Про хід виконання протокольних рішень позачергового засідання
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 8 від 16.03.2020, № 10 від 19.03.2020
року, № 11 від 24.03.2020, № 12 від 26.03.2020.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
1. Про заходи щодо доведення вимог протокольного рішення
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС
від 02.03.2020 року № 19.
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА

1.1.
Органам місцевого самоврядування району всіма можливими
способами інформувати місцеве населення про встановлення особливого режиму
в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів на територію Чернівецької
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області починаючи з 12 год. 00 хв. 03.04.2020 р., прийнятого протокольним
рішенням Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 02.03.2020 року
№ 19.
Термін - негайно
1.2. Дозволяється в’їзд та виїзд наступних громадян і транспортних засобів:
- вантажних автомобілів (що перевозить продукти харчування, промислові
товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію, будівельні
матеріали, тощо);
- транзитних транспортних засобів (без права зупинки та стоянки на території
області);
- транспортні засоби підприємств та організацій, які забезпечують
життєдіяльність області;
- транспортні засоби сільськогосподарського призначення;
- транспортні засоби фізичних осіб, місця проживання яких зареєстровано в
області, мешкають в області та повертаються до місця постійного проживання.
Термін - до відміни
особливого режиму в’їзду та виїзду
По другому питанню:
Про хід виконання протокольного рішення позачергового засідання
районної комісії з питань ТЕБ та НС від 19.03.2020 року № 9.
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.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:

2.1.
Новоселицькому районному управлінню Головного управлінн
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, органам місцевого
самоврядування
спільно
з
Новоселицьким
відділенням
поліції
Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, Новоселицьким РС
УДСНС України в Чернівецькій області:
1) з метою контролю за дотриманням карантину установами, організаціями
та підприємствами в Новоселицькому районі, продовжити роботу спільних
мобільних груп;
2) мобільним групам продовжити проведення моніторингу щодо закриття
всіх закладів громадського харчування (ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні,
піцерії, кулінарії, кіоски), перукарень, салонів краси, промислових та інших
магазинів, торговельних точок всіх форм власності (окрім секторів, відділів
продуктово- гігієнічно-, санітарно- та . побутового призначення), ринок м.
Новоселиця (окрім торгівельних точок, де реалізовуються продовольчі товари)

з
стихійних
ринків
тощо.
При необхідності
застосовувати
до
порушників заходи впливу згідно законодавства України;
3) проводити роз’яснювальну роботу щодо вимог Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»
4) про результати проведеної роботи щоденно надавати інформацію до
районної державної адміністрації через сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи га з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації до 09.30 годин наступного дня на
електронну адресу поуп8@нкг.пеї.
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальні за виконання - начальник Новоселицького районного
управління Головного управління Держпродспоживслужби
в Чернівецькій області
2.2. Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП в
Чернівецькій області з метою недопущення нелегальних виїздів на маршрути
автоперевізників, продовжити проведення перевірок пасажирського транспорту
на автошляхах району, про виконані заходи надавати інформацію щоденно до
09.30 годин до районної державної адміністрації через сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
цивільного захисту районної державної адміністрації на електронну пошту
поуп8@икг.пеї або 04062044_2324418052@шаіІ.§оу.иа
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальний за виконання —т.в.о. начальника
Новоселицького відділення Сторожинецького
ВП ГУНП в Чернівецькій області
2.3. Органам місцевого самоврядування району, Новоселицькій
міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України», КНГІ «ЦПМСД «Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради»
1) продовжити заходи щодо виявлення осіб, які прибули з країн, де є спалах
коронавірусу та провести з ними роз’яснювальну роботу щодо дій по
недопущенню розповсюдження інфекції, надати відповідні рекомендації щодо
порядку проведення самоізоляції;
2) інформувати КНП «ЦПМСД «Промінь здоров’я» Новоселицької районної
ради» про виявлених осіб для впровадження до них режиму профілактичного
спостереження;
3) про результати проведеної роботи щоденно надавати до районної
державної адміністрації через відділ організаційної роботи, документообігу та
контролю апарату районної державної адміністрації до 09.00 годин наступного
дня на електронну адресу поуо8еІуІ8уа.ур@икг.пеї та в паперовому вигляді,
телефон для довідок: 5-01-05
Термін - негайно
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Відповідальні за виконання місцевого самоврядування

голови органів

По третьому питанню:
Про хід виконання протокольних рішень позачергового засідання
районної комісії з питань ТЕБ та НС № 8 від 16.03.2020, № 10 від 19.03.2020
року, № 11 від 24.03.2020, № 12 від 26.03.2020.
СЛУХАЛИ: інформацію завідувача сектору взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації Каптаря В.Г.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
3.1. Новоселицькій, Мамалигівській, Магальській, Ванчиковецькій
об’єднаним територіальним громадам та виконавчим комітетам сільських
рад району, керівникам підприємств, установ та організацій району всіх
форм власності (виконавці зазначені у протокольних рішеннях):
Посилити роботу по проведенню заходів щодо безумовного виконання на
території відповідальності протокольних рішень районної комісії з питань ТЕБ та
НС №№ 8 від 16.03.2020 р., 10 від 19.03.2020 р., 11 від 24.03.2020 р., 12 від
26.03.2020 р. Про хід виконання зазначених протокольних рішень надавати
інформацію до районної державної адміністрації через сектор взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань
цивільного захисту районної державної адміністрації щопонеділка та
щочетверга (у випадку різкої зміни обстановки, повідомляти негайно) на
електронну адресу поуп8@икг.пе1 тел.моб.(+380)66-316-15-45
3.2. Всім виконавцям протокольних рішень, з метою недопущення
інфікування
та
розповсюдження
коронавірусної хвороби,
суворо
дотримуватись протиепідемічних заходів безпеки.
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 ГЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

