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ПРОТОКОЛ № 5
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

14 березня 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 Чернівецької області
спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ та недопущення його занесення та
поширення на території Кіцманського району.
По першому питанню порядку денного:
ВИСТУПИЛИ:
ХРОМЮК Володимир Васильович - головний лікар КНП
«Кіцманська ЦРЛ»;
ЗАЛІЩУК Мирослав Миколайович - головний лікар КП
«Кіцманський некомерційний центр ПМСД»;
ГУЦУЛЯК Віктор Євгенович - начальник Кіцманського РС УДСНС
України в Чернівецькій області.
БУЛЕГА Сергій Борисович - міський голова Кіцманської об’єднаної
територіальної громади.
Враховуючи епідемічну ситуацію на території Чернівецької області,
спричиненою коронавірусом 2019-пСоУ, з метою недопущення його
занесення та поширення на території Кіцманського району, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації на території Чернівецької
області спричиненої коронавірусом 2019-пСоУ взяти до відома.
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2. На виконання протоколу обласної комісії з питань ТЕБ та НС від
13.03.2020 року №Ю:
2.1. Органам місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним
громадам району призупинити роботу на всіх автобусних маршрутах
загального користування.
Термін - негайно
2.2. Призупинити на території району роботу всіх торгових закладів,
мереж міні-, та супермаркетів, розважальних та торгівельних центрів (всіх
форм власності) крім секторів продовольчих товарів до 03 квітня 2020 року.
Термін - негайно
2.3. Призупинити роботу всіх ринків та стихійних ринків на території
району.
Термін - негайно
2.4. Створити мобільні групи з числа представників Кіцманського ВП
ГУНП України у Чернівецькій області, Кіцманського РС УДСНС України у
Чернівецькій області, Кіцманського РУ ГУ «Держпродспоживслужби» в
Чернівецькій області для доведення до керівників всіх торгових закладів, мереж
міні-, та супермаркетів, розважальних та торгівельних центрів рішення обласної
комісії з питань ТЕБ та НС щодо призупинення роботи у вищезазначених
закладах задля запобігання та недопущення поширення коронавірусу СОУГО19 на території району.
Термін - негайно
2.5. Органам місцевого самоврядування та об’єднаним територіальним
громадам району провести зустрічі з керівниками основних релігійних
організацій щодо переведення проведення служб і служінь у максимально
дистанційний варіант.
Термін - негайно

Голова районної
державної адміністрації голова районної комісії
з питань ТЕБ та НС
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

