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ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-еколог ічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м.Хотин

03.04.2020 року

Місце проведення: Проведено у режимі реального часу з використанням
технічних засобів, через Інтернет 09.30 год.
Головував на засіданні комісії: Голова районної комісії з питань ТЕБ та НС Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ.
Присутні: 14 членів комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про
встановлення особливого режиму в’їзду та виїзду на
територію Чернівецької області.
2. Про скасування особливих режимів в’їзду та виїзду на раніше
визначених населених пунктів району.
3. Про стан епідемічної ситуації на території району гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАЙ8-СоУ-2
га продовження на території району карантину до 24 квітня 2020 року.
4. Про призупинення роботи ринків на території району.
По першому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації - Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ доповнили начальник Хотинського ВИ
Кельменецького ВП ГУНП України у Чернівецькій області Ігор
ПАРАСКИНЮК, начальник Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій
. області Михайло ЗАІНЧКОВСЬКИЙ, начальник відділу з питань оборонної,
режимно - секретної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами районної державної адміністрації Ігор ТОМІН.
За результатами
ВИРІШИЛА:

виступів, з урахуванням обговорення, комісія

1. Рішення п. 2 Державної комісії з питань ТЕБ та НС від 01 квітня 2020
року, рішення (протокол № 19) обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 02
квітня 2020 року з урахуванням статей 29, ЗО і 32 ЗУ «Про захист населення від
інфекційних хвороб» щодо відновлення роботи карантинних контрольно-

пропускних, постів з 00 год. 00 хв. 03.04.2020р з метою встановлена
особливого режиму в’їзду та виїзду громадян і транспортних засобів н;
територію Чернівецької області, взяти до відома.
2. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам інформувати
населення району про встановлення особливого режиму в’їзду та виїзд)
громадян і.транспортних засобів на територію Чернівецької області.
Термін - негайне
По другому питанню: інформував перший заступник голови районної
державної адміністрації - Іван ІЧНЯНСЬКИЙ доповнив начальник
Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій області Михайло
ЗАІНЧКОВСЬКИЙ.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію щодо необхідності скасування особливих режимів в’їзду
та виїздів на раніше визначених населених пунктів району, взяти до відома.
2. Скасувати особливий режим в’їзду та виїзду с. Колінківці.
Термін - з 12-00 03.04.2020
По третьому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації - Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ, доповідали заступник головного лікаря
КНП «Хотинська районна лікарня» - Сергій Солодкий, головний лікар КНП
«Хотинський районний центр ПМД» Хотинської районної ради Тетяна
СОЛОДКА.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020
року продовжити на території району карантин до 24 квітня 2020 року.
1. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам забезпечити:
1) проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших
територій населених пунктів;
2) створення формувань цивільного захисту із залученням громадських та
волонтерських організацій для проведення великих обсягів робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із санітарної
обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та об’єктів;
3) моніторинг наявності продуктів харчування- та їхньої безпеки в
продовольчих магазинах на відповідній території.
Термін - негайно надалі до
закінчення епідемічної ситуації

По четвертому питанню: доповів перший заступник голови районної
державної адміністрації - Іван ВІЇ [ЯМСЬКИЙ, доповнив начальник відділу з
питань оборонної, режимно - секретної роботи, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами районної державної адміністрації Ігор ТОМІМ.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
І. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам, керівникам
підприємств, установ та організацій всіх форм власності продовжити
призупинення роботи продовольчих, непродовольчих та стихійних ринків на
території району.
Термін - негайно надалі до
закінчення надзвичайної ситуації
2. Хотинському ВГІ Кельменецького ВІЇ ГУНП України у Чернівецькій
області (І.Параскинюк), Хотинському районному управлінню Головного
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області (І.Ткач) взяти під
особистий контроль призупинення роботи продовольчих, непродовольчих та
стихійних ринків на території району.
Термін - негайно надалі до
закінчення надзвичайної ситуації

Голова районної комісії
ТЕБ та НС, голова райони
державної адміністрації

Секретар районної комісії
ТЕБ та НС, начальник від
питань оборонної, режимно - секретної
роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
районної державної адміністрації

Василь ЧЕНКІВСБКИИ

Ігор ТОМІН

