УКРАЇНА
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-mail: umns@meta.ua

ПРОТОКОЛ №16
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Зал засідань ОДА, 301 каб.

25 березня 2020 року
19-00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації –
Богдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Про продовження на території Чернівецької області карантину
на 30 днів до 24 квітня 2020 року.
3. Про забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в умовах
карантину.
4. Визначення та затвердження додаткових баз лікування гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
5. Про обмеження будь-яких пасажирських перевезень через
державний кордон України.
6. Про введення особливого режиму з обмеженим в’їздом та виїздом
в с. Лужани Кіцманського району.
7. Про стан продовольчої безпеки та моніторинг наявності
продуктів харчування на території області.
8. Про надходження коштів до обласного бюджету.
9. Про прозоре використання благодійних коштів та про
розроблення порядку висвітлення інформації про використання коштів.
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По першому питанню:
СЛУХАЛИ:
ГОПКО Наталю Василівну – в.о. директора ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр» МОЗ України.
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території
Чернівецької області, взяти до відома.
По другому питанню:
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови
обласної державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 року продовжити на території Чернівецької області карантин на 30 днів до
24 квітня 2020 року.
2. Головам районних державних адміністрацій,
Чернівецької та
Новодністровської міських рад, об’єднаних територіальних громад, органів
місцевого самоврядування забезпечити:
1) визначення та маркування меж територій з особливими умовами в’їзду
та виїзду шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення
особливого режиму проведення протиепідемічних заходів;
2) належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри,
наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій
тощо) контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах із територій з
особливим режимом, у зв’язку нововиявленими осередками спалаху
інфекційної хвороби;
3) пропуск осіб, які залишають території особливого режиму або
в’їжджають у неї за умови заповнення медико-санітарної декларації та
направлення на обстеження осіб з підозрою на гострі респіраторні
захворювання;
4) обмеження руху громадського транспорту у містах, за винятком
перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та установ,
які забезпечують життєдіяльність населення;
5) проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших
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територій населених пунктів;
6) 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;
7) моніторинг наявності продуктів харчування та їхньої безпеки в
продовольчих магазинах на відповідній території.
Термін – негайно
3. Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області та ГУ НП в
Чернівецькій області обмежити контакт працівників, які забезпечують
чергування на контрольно-пропускних пунктах з місцевими громадянами.
Термін – постійно, до закінчення НС
4.
Встановити наступні обов’язки працівників, які забезпечують
чергування на контрольно-пропускних пунктах:
1) ГУ НП в Чернівецькій області – забезпечує реалізацію превентивних та
примусових заходів, приймає рішення про перетин поста транспортом який не
зазначений в обмежувальних заходах;
2) Управління ДСНС України у Чернівецькій області – забезпечує
належне дотримання протипожежних та санітарних умов в наметі.
Термін – постійно, до закінчення НС
5. ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», ОКНП «Чернівецька
обласна дитяча клінічна лікарня, КНП «Міська лікарня №1» виділити
приміщення на території лікарні для працівників ГУ НП в Чернівецькій області,
які будуть здійснювати охорону території.
Термін – до закінчення НС
По третьому питанню:
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови
обласної державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 року №239 на території області заборонено:
1)
до 24 квітня 2020р. роботу суб’єктів господарювання, яка
передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування
(ресторанів, кафе тощо), торговельно- розважальних центрів, інших закладів
розважальної діяльності, фітнес- центрів, закладів культури, торговельного і
побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
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кормами, пестицидами і агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,
засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів,
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,
діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого
вжитку, об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного
персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
торговельної діяльність та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, за умови
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
2) до 24 квітня 2020 р.
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному та
міжобласному сполученні, крім перевезення:
легковими автомобілями;
службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ, за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, лише на
місцях для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з
Управлінням Патрульної поліції Чернівецької області, а також дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
в одному міському електричному та автомобільному транспортному
засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах,
кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для
сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу та
визначених у реєстраційних документах, за умови перевезення людей у засобах
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів, крім перевезень автомобільними транспортними
засобами, передбаченими в абзаці четвертому цього підпункту;
в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярні
пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини
кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою
транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, за умови
перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення
пасажирів
у
приміському,
міжміському,
внутрішньообласному
та
міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків
автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.
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По четвертому питанню:
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови
обласної державної адміністрації.
ГУСАК Наталію Борисівну – заступника голови обласної державної
адміністрації.
ПОЛІЩУК Марію Іванівну – заступника директора Департаменту
охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Визначити та затвердити додаткові бази лікування гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2:
1)
Перинатальний центр м.Чернівці.
2)
Корпус ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня», який
розташований по вул.Трепка.
3)
Кельменецька районна лікарня.
4)
Путильська районна лікарня.
5)
ОКМУ
«Обласний
дитячий
протитуберкульозний
санаторій «Садгора», м. Чернівці, вул. І.Підкови, 11.
2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
спільно з місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування
визначити та надати до Міністерства охорони здоров’я України перелік
об’єктів соціальної сфери (заклади освіти, госпіталі, санаторії, профілакторії,
палаци культури та спорту, виставкові центри, павільйони, тощо) які можливо
буде додатково переобладнати у лікувальні заклади для стаціонарного
лікування хворих на COVID-19 на випадок перевантаження закладів охорони
здоров’я для затвердження його на Державній комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Термін – негайно
По п’ятому питанню:
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про обмеження будь-яких пасажирських перевезень
через державний кордон України, взяти до відома.
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2.
Попередити громадян Чернівецької області, що в ніч з 27 по 28
березня 2020 року застосовуються обмеження для будь-яких пасажирських
перевезень через державний кордон України.
Термін – негайно
По шостому питанню:
СЛУХАЛИ:
ГОПКО Наталю Василівну – в.о. директора ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр» МОЗ України.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
У зв’язку з загрозою можливого поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 визначити зоною
з обмеженим в’їздом та виїздом село Лужани Кіцманського району.
Термін – негайно
2. Управлінню ДСНС України у Чернівецькій області спільно з
Головним управлінням Національної поліції України в Чернівецькій області,
Військовою частиною №1241 Західного ОТО Національної гвардії України:
1) створити на в'їзді і виїзді із території села Лужани Кіцманського
району контрольно-пропускні пункти;
2) установити особливий режим в’їзду та виїзду громадян і
транспортних засобів, а у разі необхідності – проводити санітарний огляд
речей, багажу, транспортних засобів та вантажів;
3) повністю заблокувати рух по дорогах місцевого значення та
комунальної власності на в’їздах до населеного пункту, крім дороги (Н-10) та
здійснювати контроль за їх блокуванням.
Термін – з 12.00, 26.03.2020
3. Мамаївській об’єднаній територіальній громаді організувати та
забезпечити пости засобами індивідуального захисту, відповідно до
визначеного розрахунку гарячим харчуванням, дровами (палетами) для
обігріву, тощо.
Термін – з 12.00, 26.03.2020 до стабілізації епідситуації
По сьомому питанню:
СЛУХАЛИ:
ПОДОРОЖНОГО Віктора Аксентійовича – директора Департаменту
регіонального розвитку обласної державної адміністрації.
ГУСАК Наталію Борисівну – заступника голови обласної державної
адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
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1.
Інформацію про стан продовольчої безпеки та моніторинг наявності
продуктів харчування на території області, взяти до відома.
2.
Головам районних державних адміністрацій, Чернівецької та
Новодністровської міських рад, об’єднаних територіальних громад, органів
місцевого самоврядування на відповідній території забезпечити:
1)
моніторинг наявності продуктів харчування та їхньої безпеки в
продовольчих магазинах;
2)
продовольчими товарами в достатній кількості;
3)
інформацію подавати до Департаменту регіонального розвитку
обласної державної адміністрації.
Термін – щоденно
По восьмому питанню:
СЛУХАЛИ:
ЧОБАНА Юрія Івановича – заступника директора Департаменту
фінансів обласної державної адміністрації.
ГУСАК Наталію Борисівну – заступника голови обласної державної
адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.
Інформацію про надходження коштів до обласного бюджету, взяти
до відома.
2.
Департаменту фінансів обласної державної адміністрації спільно з
районними державними адміністраціями забезпечити вчасну виплату заробітної
плати медичним працівникам.
Термін – постійно
3.
Обласному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
провести моніторинг виплати заробітної плати працівників інфекційних
відділень.
Термін – негайно
По дев’ятому питанню:
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації.
ГУСАК Наталію Борисівну – заступника голови обласної державної
адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1.

Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації:
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