УКРАЇНА
НОВОСЕЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, 60300, тел. (0233) 5-00-74, 5-03-15 Е-шаіІ: поуш@икґ.пе1;

ПРОТОКОЛ № 17
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«14» 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, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУШ-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2. Про запровадження додаткових заходів по недопущенню поширення
коронавірусної інфекції СОУГО-19, зокрема щодо обмеження пересування
та перебування громадян в громадських місцях, дотримання
протиепідемічних вимог під час Богослужінь у період вихідних і
Великодніх святкових днів.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ
По першому питанню:
. Про розвиток епідемічної ситуації на території Новоселицького
району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою 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.
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З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА
1 1 Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Новоселицького району, пов’язаної з гострою респіраторною хворобою
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.

1.2 .
Визначити туристично-розважальний та гірськолижний комплек
«Сонячна долина» (готель «Магіїейа»), який розташований на території
Боянської сільської ради як місце обсервації осіб з підозрою на захворювання
гострою респіраторною вірусною хворобою СОУГО-19, спричиненою
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та затвердити оновлений перелік місць обсервації,
що додається.
По другому питанню:
2. Про запровадження додаткових заходів по недопущенню поширення
коронавірусної інфекції СОУГО-19, зокрема щодо обмеження пересування
та перебування громадян в громадських місцях, дотримання
протиепідемічних вимог під час богослужінь у період вихідних і
Великодніх святкових днів.
СЛУХАЛИ: інформацію голови районної державної адміністрації
Мельничука О.М., 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:
2.1. Відповідно статей 29, ЗО та 32 ЗУ «Про захист населення від
інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 року №211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» (із
змінами) рекомендуємо об’єднаним територіальним громадам та сільським
радам, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці:
1) відповідно до законодавства України, в межах повноважень, запровадити
додаткові обмежувальні заходи, зокрема щодо пересування та перебування
громадян в громадських місцях у період вихідних і Великодніх святкових днів.
Термін - з 13.00 - 18.04.2020 до 06.00 - 21.04.2020
2) провести робочі зустрічі (за умовами обов’язкового використання всіма
учасниками засобів індивідуального захисту), з керівниками усіх релігійних
громад, груп тощо, які проводять діяльність на відповідній адміністративній
території, під час яких попередити про необхідність дотримання
протиепідемічних вимог при проведенні богослужінь у період Великодніх
святкових днів та недопущення порушень чинного законодавства України.
Термін - негайно
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2.2. Виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування спільно
з Новоселицьким відділенням Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій
області провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками
релігійних установ та прихожанами на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці і рекомендувати вжити заходів щодо обов’язкового
дотримання вимог карантину під час проведення богослужінь та релігійних
обрядів у період Великодніх святкових днів, з метою недопущення поширенню
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8СоУ-2.
Термін - у період проведення
Великодніх святкових днів
2.3. Виконавчому комітету міської ради Новоселицького об’єднаної
територіальної громади спільно з Новоселицьким районним управлінням
Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:
1) провести відповідні заходи щодо обмеження роботи (функціонування)
Новоселицького ринку, у тому числі торгівлю продовольчими товарами,
заборонити стихійну торгівлю на прилеглій території до ринку (в тому числі по
вулицях Пирогова, Ринкова, Хотинська)
Термін - з 13.00 - 17.04.2020 до 06.00 - 20.04.2020
2) зазначене рішення довести до ПП «Новоселицький ринок», ПП
«Ассоль», до підприємців, юридичних та фізичних осіб, які проводять свою
діяльність на території ринку.
Термін - негайно
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
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адміністрації, голова районної
комісії з питань ТЕБ та НС

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Ігор ВОЛОДІН

