і
ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
28500, їй. Долинська, Кіровоградської області, вул. Соборності України, 28,
тел. 2-08-61, факс 2-03-33

ПРОТОКОЛ
позачергового засідання районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
04 листопада 2020 року

№ 52

Головувала на засіданні:
ГРОНТ
Ольга Сергіївна

-

заступник голови комісії,
перший заступник голови районної
державної адміністрації

Присутні: члени комісії (за окремим списком);
П

орядок

денни й:

Про посилення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів
на території району з метою запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19.
ДОПОВІДАЧ:
Гронт Ольга - перший заступник голови районної державної
адміністрації.
Цуркан Галина - начальник Долинського районного управлінню
Головного управління Держпродспоживслужби в області
Григоренко Галина - в.о. головного лікаря КНП "Центральна районна
лікарня Долинської районної ради".
Попович Дмитро - завідувач сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації.
СЛУХАЛИ:
Гронт Ольгу - першого заступника голови
районної державної
адміністрації.
Цуркан Галину - начальника Долинського районного управлінню
Головного управління Держпродспоживслужби в області
Григоренко Галину - в.о. головного лікаря КНП "Центральна районна
лікарня Долинської районної ради".
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Поповича Дмитра - завідувача
сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації.
В И РІШ И Л И :
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ;2"
(зі змінами), на підставі оцінки протиепідемічних показників та відповідно до
протокольних рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 30 жовтня 2020 року № 40 та обласної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 30 жовтня 2020 року № 51 у Долинському районі встановити
"помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.
2. На території Долинського району додатково до протиепідемічних
обмежень, встановлених для "зеленого" та "жовтого" рівня епідемічної
небезпеки, при "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки, з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
"Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2"
(зі змінами),
забороняється:
1) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
Термін виконання - на період дії карантину
2) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;
Термін виконання - на період дії карантину
3) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім:
надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності
та пологів;
надання
медичної
допомоги
вагітним,
роділлям,
породіллям,
новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації,
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для
життя або здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв ’язку з проведенням

з
планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на СОУШ-19
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
Термін виконання - на період дії карантину
4) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи
на 10 кв. метрів приміщення;
Термін виконання - на період дії карантину
5) приймання відвідувачів закладами торговельного і побутового
обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
Термін виконання - на період дії карантину
6) діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на
50 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення
заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно
від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої
максимальної кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі
перевищення допустимої кількості відвідувачів.
Термін виконання - на період дії карантину
3.
Тимчасово
забороняється проведення
шляхом
перенесення
(відтермінування) спортивних,
культурних,
соціальних,
релігійних,
розважальних і рекламних заходів на інший період більш сприятливий для
проведення без загрози поширення захворювань, спричинених коронавірусом,
та до особливого рішення.
Термін виконання - до поліпшення епідемічної
ситуації
•••

Структурним підрозділам
• •
•••
раидержадміністрацн,
територіальним органам міністерств
та відомств України в районі,
органам місцевого самоврядування,
Долинському ВП ГУНП в області,
Долинському районному
управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
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Долинському районному
лабораторному відділенню ВП
Новгородківського міжрайонного
відділу ДУ "Кіровоградського
обласного лабораторного центру
МОЗ України".
КНП "Районний центр первинної
медико -санітарної допомоги
Долинської районної ради ".
КНП "Центральна районна лікарня
Долинської районної ради"
4. Здійснювати контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення карантину
та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами, внесеними постановами Кабінету
Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 712, 27 серпня 2020 року № 757,
26 серпня 2020 року № 760, 02 вересня 2020 року № 791, 09 вересня 2020 року
№ 825, 14 вересня 2020 року № 846, 16 вересня 2020 року № 848, 28 вересня
2020 року № 888 та 13 жовтня 2020 року № 956), та забезпечити виконання
протиепідемічних заходів відповідно до встановлених на території району
рівнів епідемічної небезпеки.
Термін виконання - на період дії карантину
5. Забезпечити контроль за тимчасовою забороною проведення шляхом
перенесення
(відтермінування)
спортивних,
культурних,
соціальних,
релігійних, розважальних і рекламних заходів на інший період, більш
сприятливий для проведення без загрози поширення захворювань, спричинених
коронавірусом, та до особливого рішення.
Термін виконання - на період дії карантину
6. Продовжити проведення роз'яснювальної роботи та широке
інформування населення через засоби масової інформації, соціальні мережі та
інші канали оповіщення про епідемічну ситуацію щодо поширення СОУГО-19
та важливості дотримання протиепідемічних заходів.
Термін виконання - на період дії карантину
Долинському районному
управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
Долинському ВП ГУНП в області,
структурним підрозділам
• •
•••
раидержадміністраци
7. Посилити контроль за виконанням обмежень, передбачених для
відповідних рівнів епідемічної небезпеки з метою забезпечення суб’єктами
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господарювання встановлених протиепідемічних норм, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 "Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами).
Термін виконання - на період дії карантину
Відділу освіти райдержадміністрації,
органам місцевого самоврядування
8. У зв’язку із епідемічною ситуацією в районі рекомендовано:
учнів 1-4 та 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів перевести
на денну (очну) форму навчання;
учнів 5-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів перевести на
дистанційну форму навчання;
закладам мистецької освіти проводити індивідуальну денну (очну) форму
навчання.
Термін виконання - з 09 по 13 листопада 2020 року
включно
Відділу освіти райдержадміністрації,
КЗ "Дитяча-юнацька спортивна
школа Долинської районної ради",
КЗ "Будинок дитячої та юнацької
творчості Долинської районної
ради"
9. У зв’язку із епідемічною ситуацією в районі рекомендовано перевести
на дистанційну форму навчання.
Термін виконання - з 09 по 13 листопада 2020 року
включно
10. У разі погіршення епідемічної ситуації вжити заходи щодо
переведення закладів освіти, мистецької та позашкільної освіти на дистанційну
форму навчання.
Термін виконання - на період дії карантину
КНП "Центральна районна лікарня
Долинської районної ради",
КНП "Районний центр первинної
медико -санітарної допомоги
Долинської районної ради ",
структурним підрозділам
райдержадміністрації,
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територіальним органам міністерств
та відомств України в райрні
11. Ввести медичні заклади другої хвилі та розпочати процес підписання
договорів з Національною службою здоров'я України для лікування хворих на
СОУГО-19.
Термін виконання - з 04 листопада 2020 року
*

Долинському ВП ГУНП в області,
Долинському районному
управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
головному спеціалісту з питань
організаційної та інформаційної
діяльності, цифрового розвитку та
захисту персональних даних апарату
райдержадміністрації
и

■

•

12. Забезпечити інформування місцевих громад про дотримання
суб'єктами господарювання встановлених санітарно-епідемічних вимог в
умовах адаптивного карантину, зокрема дотримання режиму носіння захисних
масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в
закладах громадського харчування, на об'єктах торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті тощо.
Термін виконання - на період дії карантину
Рішення прийнято: одноголосно.

Головувала на комісії:
Заступник голови комісії,
перший заступник голови
районної державної адміністрації
о

«•

«•

•

•

•••

Ольга ГРОНТ

Дмитро ПОПОВИЧ

Протокол вів:
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