і
ДОЛИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РАЙОННА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
28500, м. 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
22 жовтня 2020 року

№ 49

Головувала на засіданні:
ГРОНТ
Ольга Сергіївна

-

заступник голови комісії,
перший заступник голови районної
державної адміністрації

Присутні: члени комісії (за окремим списком);
Порядок денний:
Про продовження дії карантину до 31 грудня 2020 року на території
району з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АН8-СоУ-2.
ДОПОВІДАЧ:
Ванда Віра - завідувач Долинського районного лабораторного відділення
ВП Новгородківського міжрайонного відділу ДУ "Кіровоградського обласного
лабораторного центру МОЗ України".
Вандич Оксана - заступник т.в.о директора КНП "Районний центр
первинної медико -санітарної допомоги Долинської районної ради
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:
Ванду Віру - завідувача Долинського районного лабораторного
відділення ВП Новгородківського міжрайонного відділу ДУ "Кіровоградського
обласного лабораторного центру МОЗ України".
Вандич Оксану - заступника т.в.о директора КНП "Районний центр
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первинної медико — санітарної
допомоги Долинської районної ради
Григоренко Галину —в.о. головного лікаря КНП "Центральна районна
лікарня Долинської районної ради".
Поповича Дмитра — завідувача сектору з питань оборонної роботи,
цивільного
захисту
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
райдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
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 8АК8-СоУ-2",
постанови Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 року № 956
та пит.1 протоколу засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2020 року № 49 продовжити
дію карантину до 31 грудня 2020 року на території району.
2. На підставі оцінки протиепідемічних показників та відповідно до
протокольного рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2020 року № 37 на території
області продовжено "зелений" рівень епідемічної небезпеки поширення
СОУГО-19, забороняється:
Тому відповідно до вищевказаного на території району продовжити
"зелений" рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 та
забороняється:
1) діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів
або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі;
2) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, залізничному транспорті, у
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні,
в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах
на цей транспортний засіб;
3) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
4) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває більше ніж
50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
5) робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе,
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос.
1ермін виконання - на період дії карантину
г п
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3. Дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів
національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських,
національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів
(крім міжнародних змагань та матчів, які можуть проводитися із глядачами за
окремим погодженням із Міністерством охорони здоров’я) за умови
дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю
стану здоров’я.
Термін виконання - на період дії карантину

Структурним підрозділам
райдержадміністрації,
територіальним органам
міністерств та відомств України в
районі, спеціалізованим службам
цивільного захисту району,
органам місцевого самоврядування
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. Забезпечити дотримання протиепідемічних обмежень на території
району, установлених відповідно до "зеленого" рівня епідемічної небезпеки,
приділивши особливу увагу дотриманню соціальної дистанції, масочного
режиму, здійснення перевезень пасажирів в кількості не більшій ніж кількість
місць для сидіння.
Термін виконання - на період дії карантину
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7. Продовжити роз'яснювальну роботу 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
л

%

Структурним підрозділам
райдержадміністрації,
органам місцевого самоврядування,
Долинському ВП ГУНП в області,
Долинському районному
управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в області
8. Забезпечити контроль за здійсненням протиепідемічних заходів під час
організації виборчого процесу, відповідно до Порядку здійснення
протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2020 року № 846 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641". Термін виконання -

під час організації та проведення
виборів

Відділу ведення Державного реєстру
виборців апарату
райдержадміністрації,
органам місцевого самоврядування
9. Вжити заходів для проведення широкої інформаційної кампанії щодо
здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, на території
області, під час проведення заходів, пов’язаних із проведенням виборчої
компанії.
Термін виконання - під час організації та проведення
виборів
Долинському районному
управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в області,
Долинському ВП ГУНП в області,
структурним підрозділам
райдержадміністрації
10. Забезпечити контроль за виконанням обмежень, передбачених для
"зеленого" рівня небезпеки з метою забезпечення суб’єктами господарювання
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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
11.
Опрацювати питання щодо можливості переходу після канікул на
дистанційне, змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації, планів
навчання та матеріально-технічних можливостей закладів освіти.
Термін виконання - до ЗО жовтня 2020 року
12.
Рекомендувати закладам професійної (професійно-технічної) освіти
до 15 листопада 2020 року перейти на дистанційну форму навчання.
Термін виконання - невідкладно
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
13.
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
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Ольга ГРОНТ

Дмитро ПОПОВИЧ

