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 №22
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
Сесійний зал обласної ради, 401 каб.

09 квітня 2020 року
17-00

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 запровадження додаткових обмежувальних заходів, зокрема
щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у період
вихідних і святкових днів.
3. Про проведення дезінфекційних заходів на території Чернівецької
області.
4. Про визначений переліку спеціалізованих закладів для організації
обсервації.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:
ПРО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації;
ГОПКО Наталю Василівну – в.о. директора ДУ «Чернівецький
обласний лабораторний центр» МОЗ України;
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МЕЛЬНИЧУКА Віталія Кузьмича – депутата Чернівецької обласної
ради VII скликання;
БОРТНИЧ Лілію Іванівну – депутата Чернівецької обласної ради VII
скликання;
БОЛТУНОВА Олександра Валерійовича – депутата Чернівецької
обласної ради VII скликання;
ФОЧУК Світлану Георгіївну – депутата Чернівецької обласної ради VII
скликання.
За результатами виступів, комісія надала вичерпані відповіді на
звернення депутатів.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, взяти до відома.
ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ
Про запровадження відповідно до законодавства додаткових
обмежувальних заходів, зокрема щодо пересування та перебування
громадян в громадських місцях у період вихідних і святкових днів.
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації;
ГУСАК Наталю Борисівну – заступник голови Чернівецької обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Відповідно 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 районним державним адміністраціям, Чернівецькій
міській раді, Новодністровській ОТГ, органам місцевого самоврядування
області, об’єднаним територіальним громадам області 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, всіх суб’єктів господарювання на
території області.
3. Дозволити роботу на території Чернівецької області АЗС, за адресою:
м. Чернівці, вул. Галицький Шлях, 46М (ТОВ «OKKO-РІТЕЙЛ») для
можливості заправки виключно служб екстреної допомоги: 101, 102, 103, 104.
Термін – з 13-00 11.04.2020 до 06-00 13.04.2020
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ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ
Про проведення додаткових дезінфекційних заходів на території
Чернівецької області.
СЛУХАЛИ:
КОВАЛЮКА Богдана Івановича – першого заступника голови обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати Чернівецькій
міській раді, об’єднаним територіальним громадам області із залученням
спеціальної техніки, в тому числі сільськогосподарської організувати обробку
всіх вулиць, парків, скверів, доріг, в місцях відпочинку населення, тощо на
відповідній адміністративній території з використанням дезінфекційних засобів
три рази на добу.
Термін – з 13-00 11.04.2020 до 06-00 13.04.2020
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ
Про визначений переліку спеціалізованих закладів для організації
обсервації.
СЛУХАЛИ:
ГУСАК Наталю Борисівну – заступник голови Чернівецької обласної
державної адміністрації.
За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік спеціалізованих закладів для організації обсервації
та надати їх до штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
Термін – 10.04.2020
2. Районним державним адміністраціям:
1) визначити обсяги витрат, які необхідні для забезпечення
транспортування осіб до місць обсервації та укласти відповідні договори з
постачальниками послуг;
Термін – постійно
2) забезпечити організацію харчування, яке здійснюється за рахунок
коштів осіб, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах).
Термін – постійно
3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
забезпечити організацію медичного (дистанційного) супроводу осіб у місцях
обсервації та надання їм медичної допомоги.
Термін – постійно
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