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

23.03.2020 року

Місце проведення: райдержадміністрація, мала зала 15.00 год.
Головував на засіданні комісії: Голова районної комісії з питань ТЕБ та НС –
Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ
Присутні: 14 членів комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про організацію довозу медичних працівників на робочі місця в
заклади охорони здоров’я.
По даному питанню: доповідали головний лікар КНП «Хотинська
районна лікарня» - Ю.Пасічник, головний лікар КНП «Хотинський районний
центр ПМД» Хотинської районної ради Тетяна СОЛОДКА, начальник відділу з
питань оборонної, режимно – секретної роботи, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами районної державної адміністрації Ігор ТОМІН,
начальник відділу освіти районної державної адміністрації Альона
КОЛЕСНІКОВА.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію про організацію довозу медичних працівників на робочі
місця в заклади охорони здоров’я, взяти до відома.
2. Для забезпечення щоденного довозу медичних працівників та іншого
медичного персоналу, мешканців району до закладів охорони здоров’я м. Чернівці
провести наступні заходи:
1) Клішковецькій ОТГ виділити 1 шкільний автобус за маршрутом
с. Клішківці – м. Чернівці (Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги –
Чернівецький центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф –
Чернівецька обласна клінічна лікарня) та у зворотньому напрямку;
3) зазначені автобуси надати у належному технічному стані, виплату
заробітної плати водіям, витрати пального за рахунок коштів місцевих бюджетів,

передбачених для галузі освіти.

Термін – негайно

3. Для забезпечення щоденного довозу медичних працівників та іншого
медичного персоналу - мешканців населених пунктів району до КНП «Хотинська
районна лікарня» м.Хотин, провести наступні заходи:
1) Рукшинській ОТГ виділити 1 шкільний автобус за маршрутом
с. Рукшин – м. Хотин (КНП «Хотинська районна лікарня») та у зворотньому
напрямку;
2) Відділу освіти районної державної адміністрації виділити 1 шкільний
автобус за маршрутом с. Круглик – м. Хотин (КНП «Хотинська районна лікарня»)
та у зворотньому напрямку;
3) зазначені автобуси надати у належному технічному стані, забезпечити
виплату заробітної плати водіям, витрати пального за рахунок коштів місцевих
бюджетів, передбачених для галузі освіти – власника автобусів.
4) ДП «Хотинське лісове господарство» виділити 1 автобус за
маршрутом с.Клішківці - м. Хотин (КНП «Хотинська районна лікарня»), за
рахунок коштів підриємства.
Термін – негайно, починаючи з 24.03.2020 до кінця карантину
4. Власники автобусів спільно з керівниками закладів охорони здоров’я
забезпечити водіїв засобами індивідуального захисту та організувати обробку
зазначених автобусів миючими засобами у відповідності до рекомендацій
Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області та ДУ
«Чернівецький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я
України».
Термін – негайно
5. Керівникам медичних закладів забезпечити своїх працівників засобами
індивідуального захисту та особистими посвідченнями, або довідками з
підтвердженням особи як працівника закладу охорони здоров’я.
Термін – негайно
6. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури та інфраструктури районної державної адміністрації (С.Гарбуз)
спільно з керівниками закладів охорони здоров’я та власниками автобусів
розробити та довести до виконавців графіки руху автобусів по маршрутам з
визначенням часу та місця відправки і прибуття.
Термін – негайно

Голова районної комісії ТЕБ та НС

Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ

