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КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОТОКОЛ № 14
позачергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

23 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 ситуації на території Кіцманського району,
Чернівецької області спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ.
2. Про запровадження додаткових обмежувальних заходів щодо
заборони відвідування кладовищ, місць окремих поховань у традиційні
післяпасхальні (післявеликодні) поминальні дні.
З першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ХРОМЮКА Володимира Васильовича - головного лікаря КНП
«Кіцманська ЦРЛ»;
ВОДЯНЧУКА Юрія Миколайовича - завідувача Кіцманської
міжрайонної філії ДУ «Чернівецький обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров'я України».
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.
З другого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича - голову районної
державної адміністрації.
СЕВЕРИНА Олександра Івановича —в.о. начальника Кіцманського РВ
ГУ НП України у Чернівецькій області.
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За результатами виступів, з урахуванням обговорення комісія
ВИРІШИЛА:
1. 1. Відповідно статті 32 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», статей ЗО, 40 - 41 Закону України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» і постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 21.04.2020 № 11, сільським радам та об’єднаним
територіальним громадам району заборонити відвідування громадянами
України кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післяпасхальні
(післявеликодні) поминальні дні, крім випадків здійснення поховання
померлого, за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням
протиепідемічних правил, зокрема, участі не більше ніж 10 осіб та забезпечення
відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри.
Термін - негайно

Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Головний спеціаліст сектору з питань
оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та мобілізаційної роботи - секретар
районної комісії з питань ТЕБ та НС

Юрій СЕВЕРИН

