УКРАЇНА
КІЦ М А Н С ЬК А РАЙОННА ДЕРЖ АВН А А ДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Незалежності,83, м. Кіцмань, 59300, тел/факс (03736) 2-15-33, e-mail: kicman-ns(a>,meta.иа

ПРОТОКОЛ № 12
чергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

06 квітня 2020 року

Головував: голова районної комісії з питань ТЕБ та НС - голова районної
державної адміністрації - Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ.
Присутні: Члени районної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан епідемічної сигуації на території Кіцманського району,
Чернівецької області спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
2. Про додаткове обстеження місць обсервації на території Кіцманського
району.
3. Про забезпечення функціонування карантинного контрольнопропускного пункту в с.Оршівці.
4. Про зміну маршрутів довозу пасажирів «Нерегулярні спеціальні
перевезення» в межах Кіцманського району.
5. Про підготовку проведення релігійного свята «Великодня», в умовах
карантину на території Кіцманського району.
З першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ХРОМЮКА Володимира Васильовича - головний лікар КНП «Кіцманська
ЦРЛ»;
ЗАЛІЩУКА Мирослав Миколайович - головний лікар КП «Кіцманський
некомерційний центр ПМСД»;
ВОДЯНЧУКА Юрія Миколайовича - завідувач Кіцманської міжрайонної
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України».
ГУЦУЛЯКА Віктора Євгеновича - начальник Кіцманського РС УДСНС
України в Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Кіцманського
району, Чернівецької області спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ, взяти до
відома.
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2. Сільським радам району, об’єднаним територіальним громадам:
1) запровадити обов’язковий масковий режим у всіх торговельних закладах,
банківських установах, аптеках, закладах поштового зв’язку;
2) рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності та підпорядкування відправляти працівників пенсійного віку,
батьків які мають дітей до 14 років, працівників з хронічними хворобами, які
працюють за межами населеного пункту, в якому проживають у відпустки;
3) заборонити відвідування населенням дитячих, спортивних майданчиків,
стадіонів, скверів та парків, встановити заборонні знаки та попереджувальні
стрічки;
4) рекомендувати керівникам торговельних закладах, банківських установ,
аптек, закладів поштового зв’язку запровадити температурний скринінг
працівників. У разі виявлення підвищеної температури тіла інформувати медичні
заклади та заборонити вхід у приміщення;
5) запровадити зміну режиму робочого дня або виконання роботи
дистанційно;
6) посилити проведення дезінфекційних заходів, проведення волого
прибирання та облаштування на входах в заклади з продажу продовольчих
товарів, засобів гігієни, аптеки, закладів поштового зв’язку, банківських установ
та АЗС пунктів гігієни рук шляхом встановлення дозаторівз антисептиком для рук
продавців та відвідувачів;
7) запровадити обов’язків пропускний режим в закладах з продажу
продовольчих товарів, засобів гігієни, аптеки, закладів поштового зв’язку,
банківських установ та АЗС , з метою недопущення скупчення людей (з
розрахунком 10 м.кв. торгової площі на людину, але не більше 10 відвідувачів в
одному приміщенні);
8) забезпечити дотримання безпечної відстані (1,5-2 м) між клієнтами, які
стоять в черзі в закладах та при вході до них;
9) довести до керівників підприємств, установ, організацій незалежно від
форм власності та підпорядкування та мешканців району вимоги до роботи в
закладах торгівлі.
Термін - постійно до стабілізації епідситуації
3. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності та підпорядкування забезпечити персонал торгівлі засобами захисту
(рукавички, маски) та зобов’язати використовувати засоби захисту протягом
усього робочого дня.
Термін - постійно до стабілізації епідситуації
4. Робочій групі у складі Кіцманського ВП ГУНП України в Чернівецькій
області,
Кіцманському районному управлінню Г оловного
управління
Держпродспоживслужби України у Чернівецькій області, Кіцманському РС
УДСНС України у Чернівецькій області надалі проводити рейди щодо додержання
керівниками підприємств, установ та організацій, які продовжують свою
діяльність в умовах надзвичайної ситуації вимог визначених Кіцманською
районною комісією з питань ТЕБ та НС про що інформувати голову Кіцманської
районної держаної адміністрації.
Термін - постійно

з
5. Районній державній адміністрації та її структурним підрозділам, сільським
радам, рекомендувати об’єднаним територіальним громадам району на період
призупинення роботи бюджетних установ району при здійсненні оплати праці
врахувати вимоги статті 113 Кодексу законів про працю України щодо оплати 2/3
тарифної ставки (окладу).
Термін - до завершення карантину
З другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ХРОМЮ КА Володимира Васильовича - головний лікар КЫП «Кіцманська
ЦРЛ»;
ЗАЛІШУКА М ирослав Миколайович - головний лікар КП «Кїцманський
некомерційний центр ПМСД»;
ВОДЯНЧУКА Ю рія М иколайовича - завідувач Кїцманської міжрайонної
філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров'я України».
ГУЦУЛЯКА Віктора Євгеновича - начальник Кіцманськош РС УДСНС
України в Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. Визначити додатково місцем обсервації для перебування контактних осіб з
метою їхнього обстеження та здійснення медичного нагляду за ними спальний
корпус ПСП «Мамаївське» с.Кальнівцї
Термін - негайно
2 . Провести переговори з власником спального корпусу ПСП «Мамаївське»»,
щодо умов розміщення контактних осіб з метою їхнього обстеження та здійснення
медичного нагляду за ними.
Термін - негайно
2 . Відповідальною особою за координацію дій щодо забезпечення
функціонування місць обсервації на території Кіцманськош району визначити
заступника голови районної державної адміністрації ГРІНКУ Миколу
Миколайовича.
Термін - негайно
3. Головам сільських рад:
3.1. На підвідомчих територіях визначити місця обсервації для жителів села
які повертаються з за кордону з метою їхнього обстеження та здійснення
медичного нагляду за ними.
Термін - до 09.04.2020 року
3.2. Визначити відповідальну особу за координацію дій щодо забезпечення
функціонування місць обсервації на підвідомчій території.
Термін - до 09.04.2020 року
3.3. Перелік місць обсервації та відповідальних осіб за координацію дій щодо
забезпечення функціонування місць обсервації на підвідомчій території надати
Кіцманській районній державній адміністрації.
Термін - до 09.04.2020 року
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4. КП «Кіцманський некомерційний ЦПМСД» визначити перелік медичних
працівників для здійснення медичного супроводу осіб, що перебувають у місцях
обсервації.
Термін - до 09.04.2020 року
5. Головному лікарю КНП «КІцманська ЦРЛ» вивчити питання перебування
стоматологічного кабінету (стоматологічної установки) в колишньому приміщенні
амбулаторії
е.Мамаївці, вул.Шевченка,91 у зв’язку з визначенням його
приміщенням для обсервації (ізоляції) людей, які перетинають державний кордон
та не можуть ізолюватися самостійно.
Термін - протягом місяця
По третьому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича - голову районної державної
адміністрації.
ГУЦУЛЯКА Віктора Євгеновича - начальник Кіцманськош РС УДСНС
України в Чернівецькій області.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія ВИРІШИЛА:
1. Неполоковецькій селищній раді (ОТГ) забезпечити карантинно контрольнопропускний пункт в с.Оршївці відповідно до визначеного розрахунку гарячим
харчуванням.
Термін - до завершення карантину
2. Заступнику голови райдержадміністрації ГРІНЦІ М.М. вивчити питання
щодо можливого залучення коштів з джерел не заборонених законом для оплати
заходів харчування.
Термін - негайно
По четвертому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
СТЕФЮ КА Дмитра Михайловича - директора ПрАТ «АТП - 17739»
НИКОЛАЙЧУКА Івана Тарасовича - завідувач сектору з питань освіти
Кіцманської райдержадміністрації.
За результатами
ВИРІШИЛА:

виступів,

з

урахуванням

обговорення

комісія

1. Тимчасово призупинити перевезення по маршрут с.Борівці - м.Чернівці
який забезпечував ПрАТ Кіцманське АТП-17739 у зв’язку з малою кількістю
пасажирів.
Термін - негайно
2. Рекомендувати сектору з питань освіти райдержадміністрації здійснювати
довіз вищезазначених пасажирів за допомогою внутрішніх маршрутів.
Термін - негайно
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По п’ятому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича - голову районної державної
адміністрації.
За результатами
ВИРІШИЛА:

виступів,

з

урахуванням

обговорення

комісія

1. Сільським радам району, об’єднаним територіальним громадам звернутися
з рекомендацією до настоятелів храмів на підпорядкованих територіях та провести
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед вірян (прихожан церков) щодо
дотримання ними обмежувальних заходів та карантинних норм відповідно до
постанови КМУ № 211від 11.03.2020 року (із змінами) під час святкування
«Великодня», з метою недопущення поширення інфекційної хвороби СОУГО-19.
Термін - в найкоротші терміни

Голова районної
державної адмініс
голова районної к
з питань ТЕБ та У
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Головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та мобілізаційної роботи - секретар
районної комісії з питань ТЕБ та НС
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Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИИ

Юрій СЕВЕРИН

