і
ШПОЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від “ 18” березня 2020 року

Головував: Коваль Н.М.
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Запрошені: (за окремим списком).
Про запобігання поширенню на території району гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2
( Кравченко С.В., Колісник В .В., Іщенко С.Ю., Годлевський О.П., Дубина І.М., Діденко Т.М., Кирченко Н.П.,
Сташенко В.О., Бойко С.М., Вареник О.І., Яцентюк В .А ., Коваль С.В., Барбаш М.А., Фартушний В.Ю.,
Черевко О.В., Пластун О.А., Уманець В.П., Висотенко Кравченко В.Д., Яровенко О.М., Голуб О.О.,
Ракітін А.П., Вербівський П.Є., Лозовий А.І., Уманець В.П., Матросова С.В., Погасій Л.В.,
Ракітін А.П., Пластун О.А..Шевченко О.В.,Черевко О.В.)

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020
№ 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
СОУГО-19", спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2», зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 № 215, та протоколу
регіональної комісії ТЕБ та НС Черкаської обласної державної адміністрації від
16.03.2020 № 7 «Про заходи запобігання поширення на території області
короно вірусу СОУГО-19», та протоколу № 8 від 17.03.2020 «Про запобігання
поширенню на території району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої корона вірусом 8АЯ8-СоУ-2», та з метою недопущення
поширення на території району захворювань на коронавірус СОУГО-19
районна комісія вирішила:

1.
Структурним підрозділам районної
державної адміністраці
виконкомам об’єднаних територіальних громад та сільських рад
Шполянського району:
1Л Заборонити на території району з 18 березня 2020 року до закінчення
режиму карантину проведення всіх масових (культурних, розважальних,
спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере
участь понад 5-ти осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
1.2 Заборонити на території району з 18 березня 2020 року до закінчення
режиму карантину роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає

приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів,
кафе тощо), інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім
роздрібної торгівлі виключно продуктами харчування, пальним, засобами
гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами
зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної
діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту (медична маска та
рукавички).
1.3. Заборонити на території району з 17 год. 00 хв. 18 березня 2020
року до закінчення режиму карантину:
1.4 Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у приміському, міжміському (крім перевезення легковими
автомобілями).
1.5 Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному
засобі у автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські
перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху.
1.6 Перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують
регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі
маршрутного таксі.
1.7 Заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення
пасажирів у приміському, міжміському сполученні, та реалізацію власниками
автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які виконують такі
перевезення.
1.8 Заборонити з 17 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до закінчення режиму
карантину перевезення пасажирів залізничним транспортом.
1.9 Під час перевезення до 10 пасажирів одночасно в одному
транспортному засобі у міському автомобільному транспорті, що здійснює
регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі
руху забезпечити проведення дезінфекції транспортних засобів.

2.
Рекомендувати
директору
комунального
некомерційног
підприємства «Шполянська багатопрофільна лікарня імені М.С. та О.С.
Коломійченків»:
2.1. Організувати в закладах охорони здоров’я тимчасове припинення
планових госпіталізацій та планових операцій, крім невідкладних та
термінових.
2.2. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для
прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
2.3. Забезпечити подання щодня Управлінню охорони здоров’я обласної
державної адміністрації інформації про здійснення заходів щодо запобігання
поширенню
гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

з

3.
Рекомендувати Шполянському ВП Смілянського ВП ГУН
України в Черкаській області:
- забезпечити дотримання вимог щодо заборони автобусних міжміських, та
міських маршрутах пасажирських перевезень.
забезпечити
спільно
з
представниками
органам
місцевого
самоврядування вжиття невідкладних заходів щодо контролю за дотриманням
вимог стосовно заборони роботи суб’єктів господарювання, що визначені п. 1.2
цього Протоколу.
4. Фінансовим установам (банкам, кредитним спілкам тощо) що
знаходяться на території Шполянського району:
- забезпечити проведення дезінфекції банкоматів та терміналів, а також
одночасне перебування в приміщенні не більше 5-ти відвідувачів.
5. Виконкомам об’єднаних територіальних громад та сільських рад
Шполянського району:
5.1. Забезпечити належний санітарний стан місцевої території, регулярну
очистку територій населених пунктів від побутових відходів та нечистот
відповідно до державних санітарних норм та правил утримання територій
населених місць.
5.2. Забезпечити довезення медичних працівників до місця роботи та у
зворотньому напрямку.

6.Управлінню
соціального захисту населення райдержадміністрації,
Шполянській ОТГ:
6.1.
заборонити доступ сторонніх осіб до установ соціального захисту, в
яких люди проживають на постійній основі.
7.
Сектору
освіти, у
справах
сім’ї,
молоді
райдержадміністрації;
- закінчити опалювальний сезон в закладах освіти усіх типів
середньої,позашкільної, незалежно від форми власності і сфери
крім закладів інституційного догляду та виховання дітей, у яких
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

та

спорту

(дошкільної,
управління),
перебувають

8. Ш полянськогу РЕМ ПАТ «Черкаси обленерго», Шполянському
відділенню ПАТ «Черкасигаз»
- забезпечити безперебійне газо-, електропостачання до об’єктів
забезпечення життєдіяльності населення району.
9.
Рекомендувати
управлінню
Держпродспоживслужби
в
Шполянському районі спільно з представниками органам місцевого
самоврядування забезпечити :
- контроль за неухильним дотриманням ветеринарно-санітарних правил
роботи продовольчих ринків.

10. Торговим мережам району роздрібної торгівлі продуктами харчування,
пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення вжити додаткових протиепідемічних заходів за рахунок
продовження робочого часу торгівельних точок, кількості працюючих кас та
проведення інформування відвідувачів щодо заходів протидії поширенню
вірусу наявними технічними засобами, забезпечення належних умов для
дотримання правил особистої гігієни персоналом та відвідувачами, належного
проведення прибирання та дезінфекції приміщень, обов’язкового використання
313 (маски, рукавички) персоналом закладів.
11. Для забезпечення усіх видів соціальних виплат населенню,
безперебійного функціонування бюджетних установ начальнику управління
державної казначейської служби України у Шполянському районі Черкаської
області, виконкомам об’єднаних територіальних громад та сільських рад
Шполянського району запровадити систему дистанційного обслуговування
клієнтів та інших телекомунікаційних засобів.
12. Керівникам
структурних
підрозділів
районної
державної
• •
•••
•
**•
•
адміністрації, головам виконкомів об єднаних територіальних громад та
сільських рад Шполянського району:
12.1. Обмежити кількість проведення засідань робочих груп, нарад із
залученням
посадових
осіб
інших
відомств,
установ
та
організацій,представників громадськості тощо, планувати їх участь у таких
заходах у режимі віддаленого доступу, відеоконференцій, без відвідування
адміністративних приміщень.
12.2. Забезпечити
можливість
виконання
посадових
обов’язків
працівниками із використанням віддаленого робочого місця або віддаленого
доступу.
12.3. Обмежити службові відрядження працівників в межах районну та
області, використання громадського транспорту.
14. Відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної
та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації, спільно з
виконкомам об’єднаних територіальних громад та сільських рад
Шполянського району:
сформувати списки осіб, які після 01.02.2020 прибули на територію
Шполянського району з інших країн (із вказанням анкетних даних, країни, з
якої вони прибули, дати в’їзду, назви населеного пункту місця поточного
перебування та стану здоров’я на момент моніторингу) та подати вказану
інформацію управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації.
15. Особам, які прибули на територію району з інших країн забезпечити
самоізоляцію до закінчення карантину.

16. Сектору культури райдержадміністрації:
- систематично інформувати мешканців району про ситуацію щодо
запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції через ЗМІ, розміщення
банерів, білбордів, інформаційних плакатів.
17. Рекомендувати
директору
комунального
некомерційного
підприємства «Шполянська багатопрофільна лікарня імені М.С. та О.С.
Коломійченків»:
- забезпечити інформування голови районної державної адміністрації про
хід виконання рішення комісії щоденно до 08.30 на період карантину.
18. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою та покладаю
на відділу з питань цивільного захисту, оборонної, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації та комунальне
некомерційне підприємство «Шполянська багатопрофільна лікарня імені
М.С. та О.С. Коломійченків»

Голова районної державної адмі
голова районної комісії ТЕБ і Н

Наталія КОВАЛЬ
Єпр _ ~

^

В.о. начальника відділу з питань цивільного
захисту, оборонної, мобілізаційної, та режимно секретної роботи апарату районної державної
адміністрації - секретар районної комісії ТЕБ і Н(

іександр ЧЕРЕВКО

