УКРАЇНА
Ч ЕРНІВЕЦ ЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського.1, м. Чернівці. 58002, гел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-гпаіі: итт(а),теІа.иа

ПРОТОКОЛ № 45
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
301 каб.

19 вересня 2020 року
09.00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністраціїБогдан 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, зумовленої гострою респіраторною
хворобою СОУП)-19,
спричиненої коронавірусом 8АВ8-СоУ-2.
2.
Про здійснення регулярних га нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом у «червоному» та «помаранчевому»
рівнях епідемічної небезпеки.
3.
Про надання пропозиції до Міністерства охорони здоров’я
України щодо діяльності закладів фізичної культури і спорту, спортивних
залів, фітнес-центрів у «помаранчевій зоні».
Вступне слово:
КОВАЛЮК Богдан - перший заступник голови обласної державної
адміністрації
По першому питанню
Доповідачі:
ГОНКО На галя - в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України
ЧОРНИЙ Олег - директор Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
Співдоповідачі:
ОЛІЙНИК Богдан
адміністрації

-

голова

Кельменецької

районної

державної
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ОЛАРУ Лілія - голова Герцаївської районної державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької області,
зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, взяти до відома.
2. На виконання протокольного рішення Державної комісії з питань ТЕБ
та НС від 18.09.2020 № 3 1, з урахуванням оцінки епідемічних показників, комісія
вирішила:
2.1. Поінформувати районні державні адміністрації, Чернівецьку міську
раду, Новодністровську ОТГ, об’єднані територіальні громади, органи місцевого
самоврядування про встановлені Державною комісією з питань ТЕБ та НС рівні
епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 у
Чернівецькій області з 00:00 годин 21 вересня 2020 року: «червоний» рівень у
Герцаївському та Кельменецькому районах; «помаранчевий» - м. Чернівці та у
Вижницькому, Глибоцькому, Заставнівському, Кіцманському, Новоселицькому
та Сторожинецькому районах; «жовтий»
- у м . Новодністровську та у
Путильському, Сокирянському та Хотинському районах.
Термін: невідкладно
2.2. Районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування поінформувати та провести роз’яснювальну роботу
серед населення з питань: розвитку епідемічної ситуації на території
Чернівецької області; небезпеки проведення масових заходів; критичної
необхідності дотримання протиепідемічних заходів; про види та розмір санкцій
передбачених за їх порушення.
Термін: постійно
3. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації
включити до порядку денного засідання штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації питання: «Про результати моніторингу щодо готовності
навчальних закладів до навчального процесу».
Термін: на чергове засідання штабу
4.
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області інформувати штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про
роботу мобільних груп щодо перевірки дотримання умов карантинних заходів на
об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, в навчально-виховних закладах
області та про виявлені порушення і вжиті заходи щодо їх усунення.
Термін: на чергове засідання штабу

з

5.
Чернівецькій міській раді надати інформацію обласній коміс
питань ТЕБ та НС про відвідування закладів освіти, випадки захворювання серед
дітей та працівників гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою
коронавірусом §АК8-СоУ-2.
Термін: до 10.00 24.09.2020
По другому питанню
Доповідачі:
ГОПКО Наталя - в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України
ПОНОМАРЕНКО Віталій - заступник начальника Управління
патрульної поліції в Чернівецькій області
СЛУХАЛИ:
Про здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом у «червоному» та «помаранчевому» рівнях
епідемічної небезпеки.
ВИРІШИЛИ:
1.
На території Чернівецької області на якій установлено:
“червоний” рівень епідемічної небезпеки здійснювати перевезення
пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському,
міжрайонному сполученні у кількості не більш як 50 відсотків кількості місць
для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу
або визначених в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови
розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;
“помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки здійснювати перевезення
пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському,
міжрайонному сполученні у кількості місць для сидіння, передбачених
технічною характеристикою транспортного засобу або визначених в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
По третьому питанню
СЛУХАЛИ:
Про надання пропозиції до Міністерства охорони здоров’я України щодо
діяльності закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів
у «помаранчевій зоні».
Доповідачі:
КОВАЛЮК Богдан - перший заступник голови обласної державної
адміністрації
ГОПКО Наталя - в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України

4

ВИРІШИЛИ:
1. Підготувати звернення до Міністерства охорони здоров’я України
щодо діяльності закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнесцентрів у «помаранчевій зоні», а саме: «Дозволити роботу закладів фізичної
культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів у «помаранчевій зоні» з
розрахунку не більше однієї особи на 20 квадратних метрів площі будівлі, де
проводиться захід».
Термін: 19.09.2020

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації —
перший заступник голови Комісії

Богдан КОВАЛІОК

