УКРАЇНА
ТУЛЬЧИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
23600, м. Тульчин, вул. М.Леонтовича, 1 тел.: 2-14-63, 2-13-40, факс 2-23-82
ПРОТ ОКОЛ №9
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
22 березня 2020 року

м.Тульчин

Головував: перший заступник голови районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови
районної державної адміністрації Боровський О.В.
Присутні: члени комісії ТЕБ та НС (за списком), члени оперативного штабу з
питань запобігання занесенню та поширенню на території району гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом СOVID-19.
Відповідальний секретар: Шпатарюк О.В.
Вступне слово.
Перший заступник голови районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, перший заступник голови
райдержадміністрації Боровський О.В.
Відповідно до протоколу №104/02-20 засідання Експертної комісії ДСНС
України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 12 березня
2020 року та Національного класифікатора України 2010, надзвичайна ситуація
пов’язана із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби на території
України, спричиненої коронавірусом COVID-19 затверджена, як медикобіологічна надзвичайна ситуація, Код 20713, пов’язана з епідемічним спалахом
небезпечних хвороб, державного рівня.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу
COVID-19» та з урахуванням протокольного рішення №2 від 10 березня 2020 р.
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, зареєстрованого за №9919/5/1-20 від
10.03.2020 «Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації,
спричиненої коронавірусом COVID-19» та розглянувши рішення Протоколу
№10 обласної комісії ТЕБ та НС проводиться обговорення питань щодо
додаткового посилення карантинних заходів на території області введеного
протокольним рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 16 березня 2020 року №8.

1. Про додаткове посилення на території району заходів карантину
введеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» для запобігання занесення та
поширенню на територію Тульчинського району гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19.
СЛУХАЛИ: Начальника управління Тульчинського районного управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області Щаблевську Ю.С.
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 за
даними Міністерства охорони здоров’я від 21 березня 2020 року.
В Україні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії
Центру громадського здоров’я України отримано 41 (3 з них – летальні)
позитивних результати на COVID-19: Чернівецька (25), Житомирська (2),
Київська(3), Донецька(1), Івано-Франківська(2), Дніпропетровська (2),
Тернопільська (1), Львівська (1), Харьківська (1), області та м. Київ (3).
На території Вінницької області було зареєстровано 13 підозр на COVID-19.
Зразки матеріалів від 11-ти захворілих були досліджені на коронавірус SARSCoV-2 методом полімеразної ланцюгової реакції у вірусологічній лабораторії
ДУ «Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ України»,
коронавірусу не виявлено. Зразки матеріалів від 2-х захворілих досліджуються.
Станом на 08.00 21 березня 2020 року у Вінницькій області лабораторно
підтверджених випадків COVID-19 не зареєстровано.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу
COVID-19» (зі змінами) та статті 30 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб» за результатами доповіді та з урахуванням обговорення
Комісія вирішила:
1. Головам об’єднаних територіальних громад на засіданнях місцевих комісії з
питань техногенної-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановити
та запровадити обмежувальні протиепідемічні заходи на території відповідних
адміністративно-територіальних одиниць відповідно до вимог статті 30 Закону
України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:
1.1. Заборонити продаж на ринках молочної продукції домашнього
виробництва (походження):
молоко незбиране питне всіх видів;
сметана, вершки всіх видів;
сир кисломолочний всіх видів;
сири розсильні всіх видів, в тому числі бринзи.
1.2. За умов запровадження суворого санітарного контролю адміністраціями
продуктових ринків, впроваджувати як до продавців так і до покупців (за
наявності приладу) температурний скринінг, а також санітарний контроль, усіх
без виключення, продуктів та тимчасово встановити наступний режим роботи
продуктових ринків, зокрема:
у робочі дні – з 7-00 год. до 14-00 год.;

у вихідні дні - з 7-00 год. до 14-00 год.
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування заборони
1.3. Організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення з питань
перебування, у разі нагальної потреби, у громадських місцях, із обов’язковим
використанням засобів індивідуального захисту: лицеві маски (респіратори),
рукавички. Періодично проводити дезінфекцію рук та інше.
У разі ігнорування зазначених вимог, до порушників можуть вживатися
заходи адміністративного впливу;
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування карантину
1.4. Організувати проведення дезінфекції території магістральних вулиць та
зупинок громадського транспорту в ранкові та вечірні години, дезінфікуючими
засобами, що дозволені для цих цілей.
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування карантину
1.5. Організувати заходи щодо карантинного контролю за громадянами, які
повернулися та повертаються із-за кордону, (обов’язкова самоізоляція
щонайменше впродовж 14 днів), залучивши до заходів органи місцевого
самоврядування, міграційну службу, працівників КУ«Тульчинський районний
центр первинної медико-санітарної допомоги», та Тульчинський ВП НВП
ГУ НП у Вінницькій області.
Термін виконання: постійно протягом карантину
1.6. В разі необхідності залучати:
для тимчасового використання транспортні засоби, будівлі, споруди,
обладнання, інше майно підприємств, установ, організацій незалежно від форм
власності, необхідне для здійснення профілактичних і протиепідемічних
заходів, із наступним повним відшкодуванням у встановленому законом
порядку його вартості або витрат, пов'язаних з його використанням;
Термін виконання: постійно протягом карантину
- підприємства, установи, організації незалежно від форм власності до
виконання заходів з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
пов’язаною із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби на території
України, спричиненої коронавірусом COVID-19 інфекційної хвороби.
Термін виконання: постійно протягом карантину
1.7 Визначити відповідальних осіб за моніторингом цін на основні види
продовольчих товарів в торговій мережі територіальних громад.
Термін виконання: постійно протягом карантину
1.8 Дозволити за умови виконання карантинних заходів (маски, рукавички)
функціонування в віддаленому режимі роботи спеціалізованих насіневих
магазинів, авто-мотозапчастин та закладів шиномонтажу.
1.9 Філії Тульчинська ДРП «Томашпільський райавтодор» забезпечити
обмежувальними знаками контрольно-пропускні пункти.
Термін виконання: терміново
2. Начальнику Тульчинського ВП Національної поліції у Вінницькій області
(Сандул І.О.) спільно з органами місцевого самоврядування:
2.1. Посилити охорону публічної безпеки та порядку шляхом виставлення
контрольно-пропускних пунктів на в'їздах та виїздах населених пунктів району

із залученням працівників поліції,Національної гвардії, ДСНС, фахівців
медичних установ та, у разі потреби, громадських формувань, з наданням права
та можливості проводити санітарні огляди речей, багажу, транспортних засобів,
дистанційне вимірювання температури громадян (водіїв, пасажирів) /за
наявності відповідних приладів/;
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування карантину
2.2 Запровадити максимальне обмеження пересування громадян як пішки, так і
власним автотранспортом всередині населених пунктів, а також міжміським,
міжрайонним, міжобласним сполученням (крім медичних, продуктових,
соціальних та життєвоважливих мереж);
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування заборони.
2.3. Запровадити піші патрулі в місті Тульчині та інших населених пунктах,
особливо на небезпечних в епідвідношенні об’єктах;
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування карантину
2.4. У взаємодії з громадськими організаціями патріотичної спрямованості
забезпечити недопущення дестабілізації суспільно-політичної ситуації в районі,
можливої провокації масових заворушень та громадської непокори.
Термін виконання: постійно протягом карантину
3. Тульчинському сектору Головного управлінню ДСНС України у Вінницькій
області (Рудик С.В..)
- розглянути питання щодо забезпеченні засобами індивідуального біологічного
захисту особового складу сектору, засобами для проведення дезінфекції;
- бути готовими залучити (при необхідності) особовий склад підпорядкованих
підрозділів до здійснення заходів із дезінфекції приміщень з масовим
перебуванням людей.
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування заборони
4. З метою мінімізації ризиків поширення коронавірусу COVID-19 і
необхідністю надання населенню району вчасної та якісної екстреної медичної
допомоги, на час дії карантину, зобов’язати головного лікаря КНП
«Тульчинська ЦРЛ» Тульчинської районної ради Лисицю В.П.:
4.1. Призупинити з 23.03.2020 року роботу поліклінічного відділення лікарні.
4.2. Залучити лікарів, які навчаються на циклі спеціалізація «Медицина
невідкладних станів» (Баланова В.В., Зайцева Н.І., Панич Ю.О.), на
спеціалізації «Дитяча анестезіологія» (Прочухан Р.М.) в зв’язку гострою
виробничою необхідністю та з переведенням їх на дистанційну форму
навчання у відповідності до наказу по Вінницькому НМУ ім. М.І. Пирогова
№43 від 11.03.2020 року «Про запровадження карантину» до роботи у
профільних відділеннях лікарні.
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування заборони
5. Рекомендувати Тульчинській єпархії прийняти рішення щодо карантинних
обмежень при проведенні богослужінь.
Термін виконання: з 23 березня 2020 року до скасування заборони
6. Інформацію про здійснення заходів щодо запобігання занесення та
поширенню на територію Тульчинського району гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом COVID-19, у відповідності до зазначеного
протоколу, надавати сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронним органами райдержадміністрації
Термін виконання: щоденно протягом епідемічного періоду

7. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови
районної державної адміністрації Боровського О.В.

Перший заступник голови комісії,
перший заступник голови
райдержадміністрації

Олег Боровський

Відповідальний секретар

Оксана Шпатарюк

