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: поупя@икг.пеі

ПРОТОКОЛ № 9
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
«19» березня 2020 року

м. Новоселиця

Місце проведення: зал засідань районної державної адміністрації.
Початок роботи - 10.00 год.
Головує: Мельничук О.М. — голова районної державної адміністрації,
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій.
Присутні: члени комісії згідно затвердженого складу.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про додаткові протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території Новоселицького району гострої респіраторної
хвороби, спричиненої корона вірусом СОУШ-19.
РОЗГЛЯД ПИТАННЯ:
1. Про додаткові протиепідемічні заходи щодо запобігання занесенню і
поширенню на території Новоселицького району гострої респіраторної
хвороби, спричиненої корона вірусом СОУШ-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.
З урахуванням обговорення зазначеного питання, комісія ВИРІШИЛА:
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1.1. Органам місцевого самоврядування спільно з Новоселицьким
районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області:
1) в межах повноважень продовжувати проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо закриття на відповідній адміністративній території
всіх закладів громадського харчування, незалежно від форм власності (ресторани,
бари, кафе, їдальні, закусочні, піцерії, кулінарії, кіоски), перукарні, салони краси,
промислові магазини, розважальні заклади, торгові точки (окрім продуктового,
гігієнічного, санітарного та побутового призначення), стихійні ринки;
2) провести роботу з керівниками продуктових магазинів (маркетів, секторів)
всіх форм власності щодо дотримання карантинних заходів (щоденне прибирання,
дезінфекція приміщень та прилеглих територій, відсутність черг та скупчення
населення, дотримання маскового режиму);
3) зобов'язати керівників маркетів всіх форм власності передбачити при
вході до приміщення можливість відвідувачами проведення дезінфекції рук та
отримання одноразових рукавичок;
4) провести заходи по встановленню автоперевізників, які на постійній
основі здійснювали рейси за кордон та надати списки до районної державної
адміністрації;
5) постійно проводити роботу з керівниками релігійних організацій,
служителями
культу
всіх
конфесій
розташованих
на відповідній
адміністративній території з рекомендаціями щодо можливості переведення
служб, мес, і служінь у максимально дистанційний варіант та недопущення
масового скупчення людей.
Термін - негайно
Відповідальні за виконання — голови органів
місцевого самоврядування
1.2. Новоселицькому районному управлінню Головного управління
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, створити спільні мобільні групи з
включенням до їх складу представників органів місцевого самоврядування та
депутатського корпусу;
2) мобільним групам провести моніторинг 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 продуктовогігієнічно-, санітарно- та побутового призначення), ринок м. Новоселиця (окрім
торгівельних точок, де реалізовуються продовольчі товари) стихійних ринків

з
тощо. При необхідності застосовувати до порушників заходи впливу згідно
законодавства України;
3) провести 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 та з питань цивільного захисту
районної державної адміністрації до 08.30 годин наступного дня на електронну
адресу поуп8@икг.пеї та в паперовому вигляді.
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальні за виконання - начальник
Новоселицького
районного
управління
Головного управління Держпродспоживслужби
в Чернівецькій області
1.3. Органам місцевого самоврядування району, Новоселицькій
міжрайонній філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ
України», КНП «ЦПМСД «Промінь здоров’я» Новоселицької районної ради»
1) посилити 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 та списки прибуваючих щоденно
надавати 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.пе! та в
паперовому вигляді, телефон для довідок: 5-01-05
Термін - негайно
Відповідальні за виконання - голови органів
місцевого самоврядування
1.4. Органам місцевого самоврядування району, відділу освіти районної
державної адміністрації, сектору культури, національностей, релігій, молоді
та спорту районної державної адміністрації у зв'язку з призупиненням
освітнього процесу та з метою економії бюджетних коштів, достроково зупинити
опалювальний сезон в усіх закладах освіти (шкільна, позашкільна, дошкільна) з
20 березня 2020 року.
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Відповідальні за виконання - голови органів
місцевого самоврядування, начальник відділу
освіти
районної
державної
адміністрації,
завідувач сектору культури, національностей,
релігій, молоді та спорту районної державної
адміністрації

1.5.
Органам місцевого самоврядування району, відділу освіти районно
державної адміністрації, сектору культури, національностей, релігій,
молоді та спорту районної державної адміністрації здійснити заходи щодо
часткового переведення працівників закладів освіти і культури на роботу у
дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційна,
методична, наукова, інша)
Термін - негайно
Відповідальні за виконання - голови органів
місцевого самоврядування, начальник відділу
освіти
районної
державної
адміністрації,
завідувач сектору культури, національностей,
релігій, молоді та спорту районної державної
адміністрації

1.6.
Новоселицькому відділенню Сторожинецького ВП ГУНП в
Чернівецькій області з метою недопущення нелегальних виїздів на маршрути
автоперевізників, проводити перевірки пасажирського транспорту на
автошляхах району, про виконані заходи надавати інформацію щоденно до
09.00 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
поуп$@икг.пе( або 04062044_2324418052@таі1.§оу.иа
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальний за виконання - т.в.о. начальника
Новоселицького відділення Сторожинецького
ВП ГУНП в Чернівецькій області

1.7.
Для забезпечення життєдіяльності району під час карантину відді
житлового-комунального господарства, містобудування, архітектури,
інфраструктури, енергетики та захисту довкілля РДА спільно з
Новоселицьким ВП Сторожинецького ВП ГУНП України в Чернівецькій
області

1)
провести роботу з автоперевізниками всіх форм власності, які виконують
перевезення пасажирів на території району по забезпеченню доставки тільки
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медичних працівників закладів охорони здоров’я та працівників державних
установ та організацій, які мешкають в селах району за особистими
посвідченнями або довідками з місця роботи за визначеною формою.
2) розробити відповідні напрямки та графіки руху по маршрутам,
3) розробити та надати автоперевізникам відповідні «Пропуски-дозволи»
на проїзд по напрямкам руху
4) перевезення проводити за наявності у пасажира особистого посвідчення
та довідки відповідної форми
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальні за виконання —начальник відділу
житлового-комунального
господарства,
містобудування, архітектури, інфраструктури,
енергетики та захисту довкілля РДА
1.8. Керівникам державних установ, організацій, закладів охорони
здоров’я забезпечити своїх працівників особистими посвідченнями та
довідками відповідної форми на період проведення карантинних заходів.
Термін - постійно, до припинення карантину
Відповідальні за виконання керівники
державних установ, організацій, закладів охорони
здоров’я

Контроль за виконанням протоколу залишаю за собою

Голова районної державної
адміністрації, голова районної
комісії з питань ТББ та НС

Олег МЕЛЬНИЧУК

Секретар районної комісії
з питань ТЕБ та НС

Ігор ВОЛОДІН

