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ПРОТОКОЛ № 8
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Кіцмань

20 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 організацію довозу медпрацівників на робочі місця в заклади
охорони здоров'я м. Чернівці.
З першого питання порядку денного:
СЛУХАЛИ:
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО Олексія Денисовича - голову Кіцманської районної
державної адміністрації;
ГУЦУЛЯКА Віктора Євгеновича - начальник Кіцманського РС УДСНС
України в Чернівецькій області;
НИКОЛАИЧУКА Івана Тарасовича - завідувач сектору з питань освіти
Кіцманської райдержадміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, враховуючи
епідемічну ситуацію на території Кіцманського району спричинену
коронавірусом 2019-пСоУ та недопущення його поширення на території
Кіцманського району комісія ВИРІШИЛА:
1. Сектору з питань освіти
починаючи з 25 березня 2020 року:

районної

державної

адміністрації

1.1 забезпечити щоденний довіз шкільними автобусами медичних
працівників та іншого медичного персоналу до закладів охорони здоров'я,
обласних комунальних некомерційних підприємств: «Чернівецька лікарня
швидкої медичної допомоги», «Чернівецька обласна клінічна лікарня»,
«Чернівецька дитяча обласна клінічна лікарня», «Чернівецький центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф», згідно списків медпрацівників.
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1.2 розробити графіки та маршрути довозу медпрацівників, згідно
їхнього місця проживання.
Терм ін - негайно

1.3 забезпечити належний технічний стан автобусів, виплату заробітної
плати водію, витрати пального за рахунок коштів місцевого бюджету,
передбачених на галузь освіти.
Терм ін - постійно

1.4 забезпечити не рідше одного разу на день санітарну обробку
транспорту та забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, що
здійснюють перевезення медичного персоналу.
Терм ін - постійно

Голова
держав
голова
з питань^Т

Олексій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
____^
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Головний спеціаліст сектору з питань
оборонно? роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами
та мобілізаційної роботи —секретар
районної комісії з питань ТЕБ та НС
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