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ПРОТОКОЛ № 16
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м.Хотин

10.04.2020 року

Головував на засіданні комісії: Голова районної комісії з питань ТЕБ та НС –
Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ.
Присутні: 13 членів комісії.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема
щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період
вихідних і святкових днів.
2. Про проведення дезінфекційних заходів на території району.
3. Про визначення місць спеціалізованих закладів для організації
обсервації.
4. Про дотримання карантинних заходів релігійними громадами
району в період святкових днів.
5. Про додержання санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів
і регламентів безпечного застосування пестицидів та агрохімікатів
громадянами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм
власності на території району.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
По першому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації – Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ доповнили начальник Хотинського ВП
Кельменецького ВП ГУНП України у Чернівецькій області Ігор
ПАРАСКИНЮК, начальник Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій
області Михайло ЗАІНЧКОВСЬКИЙ про запровадження відповідно до
законодавства додаткових обмежувальних заходів, зокрема щодо
пересування та перебування громадян в громадських місцях у період
вихідних і святкових днів.
1. Відповідно до статей 29, 30 та 32 ЗУ «Про захист населення від
інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211 «Про

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (із
змінами) рекомендуємо об’єднаним територіальним громадам, сільським радам
запровадити відповідно до законодавства додаткові обмежувальні заходи,
зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у
період вихідних і святкових днів.
2. Обмежити роботу (функціонування) всіх торгівельних об’єктів
незалежно від форм власності, окрім аптек та АЗС, всіх суб’єктів
господарювання на території району.
Термін – з 15-00 11.04.2020 до 06-00 13.04.2020
По другому питанню: інформував перший заступник голови районної
державної адміністрації – Іван ВІЛЯНСЬКИЙ доповнив начальник
Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій області Михайло
ЗАІНЧКОВСЬКИЙ про проведення додаткових дезінфекційних заходів на
території району.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам із залученням
спеціальної техніки, в тому числі сільськогосподарської організувати обробку
всіх вулиць, парків, доріг, в місцях відпочинку населення, тощо на
підпорядкованих адміністративних територіях з використанням дезінфекційних
засобів три рази на добу.
Термін – з 15-00 11.04.2020 до 06-00 13.04.2020
По третьому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації – Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ, доповідали заступник головного лікаря
КНП «Хотинська районна лікарня» районної ради - Сергій Солодкий, головний
лікар КНП «Хотинський районний центр ПМД» районної ради Тетяна
СОЛОДКА про визначення місць спеціалізованих закладів для організації
обсервації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Визначити місцем для організації
Ставчанського професійного ліцею.

обсервації

гуртожиток

2. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури, інфраструктури, енергетики та захисту довкілля районної
державної адміністрації (С.ГАРБУЗ):
1) визначити обсяги витрат, які необхідні для забезпечення
транспортування осіб до місця обсервації та укласти відповідні договори з
постачальниками послуг;
Термін – постійно

2) забезпечити організацію харчування, яке буде здійснюватися за
рахунок коштів осіб, які будуть перебувати в обсерваторі (ізоляторі).
Термін – постійно
3. КНП «Хотинська районна лікарня» (Ю.ПАСІЧНИК), КНП
«Хотинський центр ПМД» (Т.СОЛОДКА) забезпечити організацію медичного
(дистанційного) супроводу осіб у місці обсервації та надання їм медичної
допомоги.
Термін – постійно
4. Хотинському ВП Кельменецького ВП ГУНП України у Чернівецькій
області (І.ПАРАСКИНЮК) забезпечити охорону публічної безпеки та порядку
під час направлення на госпіталізацію під час обсервації осіб та по зовнішньому
периметру території об’єкта обсервації.
Термін – постійно
По четвертому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації – Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ доповнили начальник Хотинського ВП
Кельменецького ВП ГУНП України у Чернівецькій області Ігор
ПАРАСКИНЮК, начальник Хотинського РС УДСНС України у Чернівецькій
області Михайло ЗАІНЧКОВСЬКИЙ про дотримання карантинних заходів
релігійними громадами району в період святкових днів.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам спільно з
Хотинським ВП Кельменецького ВП ГУНП України у Чернівецькій області
провести роз’яснювальну роботу з настоятелями культових споруд та
прихожанами щодо дотримання карантинних заходів релігійними громадами
району в період святкових днів.
Термін – негайно
2. Відділу документообігу і контролю, організаційної. інформаційної
діяльності та звернень громадян районної державної адміністрації забезпечити
оприлюднення інформацій щодо дотримання карантинних заходів релігійними
громадами району в період святкових днів.
Термін – негайно
По п’ятому питанню: узагальнив голова районної державної
адміністрації – Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ, доповідав начальник Хотинського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в
Чернівецькій області Іван ТКАЧ про додержання санітарних норм і правил,
гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів
та агрохімікатів громадянами, підприємствами, установами та
організаціями всіх форм власності на території району.

За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити План заходів щодо додержання санітарних норм і правил,
гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів та
агрохімікатів громадянами, підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності на території району, що додається.
2. Об’єднаним територіальним громадам, сільським радам ознайомити
громадян, керівників установ, підприємств та організацій району з даним
рішенням та наголосити на тому, що дане рішення є обов’язковим для
виконання громадянами, підприємствами, установами та організаціями району.
Термін – негайно
Голова районної комісії
ТЕБ та НС, голова районної
державної адміністрації

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

Василь ЧЕНКІВСЬКИЙ

Ігор ТОМІН

