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ПРОТОКОЛ № 7
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

18 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 посилення обмежувальних заходів внаслідок надзвичайної ситуації в
Чернівецькій області на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
16.03.2020 №215 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».
РОГЛЯД ПИТАННЯ:
СЛУХАЛИ:
ГУЦУЛЯКА Віктор Євгенович - начальник Кіцманського РС УДСНС України в
Чернівецькій області;
СЕВЕРИНА Олександр Іванович - т.в.о. Кіцманського ВП ГУНП України у
Чернівецькій області;
ЗАЛІЩУКА Мирослав Миколайович - головний лікар КП «Кіцманський
некомерційний центр ПМСД».
ЯКУБОВСЬКОГО Ярослав Тодорович - начальники Кіцманського РУ ТУ
Держпродспоживслужби в Черніецькій області.
За результатами обговорення вирішили:
1. Посилити обмежувальні заходи відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 16.03.2020 №215 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКБ-СоУ-2».
Термін-з 18.03.2020
2. Кіцманському РС УДСНС України у Чернівецькій області, КП «Кіцманський НЦ
ПМСД», Кіцманському РУ ГУ «Держпродспоживслужби» в Чернівецькій області,
Кіцманському ВП ГУНП України у Чернівецькій області:

2
1) виставити карантинно-епідеміологічний пост поблизу стаціонарної дорожної
поліцейської станції (с. Оршівці, Кіцманського району) з метою обмежувальних заходів
в’їзду та виїзду на територію району транспорту та пост в (с.Брусниця, Кіцманського
району).
2) у двозмінному режимі (по 12 годин на добу) організувати чергування на вказаних
карантинних постах із розрахунку по 2 поліцейських Кіцманського ВП ГУНП України у
Чернівецькій області (для забезпечення реалізації превентивних та примусових поліцейських
заходів) та по 1 працівнику Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області
(здійснення заходів пожежної безпеки та при необхідності заходів дезінфекції транспортних
засобів), медичний працівник закладу охорони здоров’я за територіальною належністю
(здійснення термометрії водіїв та пасажирів та вирішення питання необхідності надання
медичної допомоги), Кіцманського РУ ГУ «Держпродспоживслужби» в Чернівецькій області
(здійснення контролю за проведенням дезінфекції) на кожний пост.
3) забезпечити працівників, які будуть нести службу на карантинних постах
засобами індивідуального захисту (захисними респіраторами, латексними рукавичками,
антисептичними засобами та окулярами тощо), приладами безконтактного вимірювання
температури тіла.
4) контактною особою по роботі з штабом з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації визначити начальника Кіцманського РС УДСНС України у Чернівецькій області.
Термін-з 18.03.2020

3.
Кіцманському РС УДСНС України у Чернівецькій області розгорнути на
карантинних постах намети типу «Памір-30» які обладнати засобами обігріву, автономного
енергозабезпечення, а також відпочинку працівників, які працюватимуть на карантинних
постах.
Термін-з 18.03.2020

4.
Неполоковецькій селищній раді (ОТГ) та Брусницькій сільській раді забезпечит
відповідно до визначеного розрахунку триразове гаряче харчування працівників, які
здійснюватимуть обмежувальні заходи на карантинних постах, дровами (палетами) для
обігріву постів.
Термін-з 18.03.2020

5.
КП «Кіцманський НЦ ПМСД» забезпечити цілодобове чергування медичного
персоналу підпорядкованих закладів на пунктах локації блок-постів на територіях
обслуговування з 18.03.2020 на період ускладненої епідситуації.
Термін-з 18.03.2020

Голова районної
державної адмін
голова районної
з питань ТЕБ та

Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
*

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

Юрій СЕВЕРИН

