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-таі1: поуп5@икг.пеІ

ПРОТОКОЛ № 14
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«04» квітня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 09.00 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 розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
2. Про заходи щодо виконання вимог протокольного рішення
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС
від 03.04.2020 року № 20.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2.
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю., 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.
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецьк
області гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АК8-СоУ-2, взяти до відома.

По другому питанню:
2. Про заходи щодо виконання вимог протокольного рішення
позачергового засідання Чернівецької обласної комісії з питань ТЕБ та НС
від 03.04.2020 року № 20
СЛУХАЛИ: інформацію першого заступника голови районної державної
адміністрації Поп К.Ю., 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:

2.1. Органам місцевого самоврядування району:
1)
відповідно до статей 29, 30 та 32 ЗУ «Про захист населення в
інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19»
рекомендуємо запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні
заходи, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях
у період вихідних і святкових днів;
Термін - з 13-00 годин 04.04.2020 р.
до 06-00 годин 06.04.2020 р.
2) із залученням спеціальної техніки, в тому числі сільськогосподарської
організувати обробку всіх вулиць, парків, скверів, доріг, в місцях відпочинку
населення тощо на відповідній адміністративній території з використанням
дезінфекційних засобів три рази на добу:
Термін - з 13-00 годин 04.04.2020 р.
до 06-00 годин 06.04.2020 р.
3) надати додаткові списки установ та об’єктів усіх форм власності, які
можуть бути використані у випадку необхідності для тимчасової обсервації осіб з
ознаками гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 та відповідають вимогам
Тимчасових рекомендацій затверджених постановою Головного санітарного
лікаря України МОЗ України від 02.04.2020 №6.
Термін - до 13-00 годин 04.04.2020 р.
2.2.
Органам
місцевого
самоврядування
району
спільно
представниками
Новоселицького
районного управління Головного
управління
Держпродспоживслужби
в
Чернівецькій
області
та
Новоселицької міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України» обстежити визначені місця, які
можуть використовуватися для тимчасової обсервації осіб з ознаками гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19 у відповідності до постанови Головного
санітарного лікаря України МОЗ України від 02.04.2020 №6.

з
Термін -14-00 годин 04.04.2020 р.
2.3. Новоселицькій, Мамалигівській, Магальській, Ванчиковецькій
об’єднаним територіальним громадам та виконавчим комітетам сільських
рад району створити самостійні мобільні групи та залучити до їх складу
представників національної поліції, представників та посадових осіб
уповноважених на те виконавчими комітетами (виконавчими органами, що
виконують їх повноваження) сільських, міських рад з метою виявлення та
документування
(складання
адміністративних
протоколів)
порушень
передбачених статтею 44-3 Кодексу України «Про адміністративні
правопорушення»
2.4. Органам місцевого самоврядування району спільно з ДП
«Новоселицьке державне спеціалізоване лісництво агропромислового
комплексу» та Новоселицькою районною організацією Українського
товариства мисливців та рибалок інформувати Новоселицьке відділення
Сторожинецького відділу поліції ГУ НП в Чернівецькій області про осіб, які
здійснюють відпочинок на відповідній території.
Термін - з 13-00 04.04.2020 до 06-00 06.04.2020
Про хід виконання зазначених в протоколі заходів надавати інформацію до
районної державної адміністрації через сектор взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації на електронну адресу поуп8@икг.пе1 та по тел.
(+380) 66-316-15-45, (+380) 50-258-36-83.
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

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

