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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про зміни режиму карантинних заходів через захворювання з COVID-19 на території 
Монашівської сільської ради Білгород-Дністровського району 
Доповідач:  Голова райдержадміністрації Яцишена Г.А. - 3 хв. 

 
РІШЕННЯ 1 

1. Про зміни режиму карантинних заходів через захворювання з COVID-19 на 
території Монашівської сільської ради Білгород-Дністровського району 

 За інформацією відокремленого підрозділу «Білгород-Дністровський міськрайонний 
відділ лабораторних досліджень ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» згідно отриманого 
результату лабораторних досліджень. від ДУ «Одеський обласний лабораторний центр» 
МОЗ України, Станом на 27.07.20 року зареєстровано 3 підтверджених випадків COV1D-19 
в с. Монаші, також виявлено можливе джерело інфікування захворювання на COVID-19. У 
вогнищі захворювання проведено епідеміологічне розслідування, встановлено коло 
контактних у кількості - 35 осіб. Розповсюдження захворювання середи місцевих мешканців 
не виявлено 
 Відповідно до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року 
№ 211 «Про запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-СоV-2», зі змінами, що затверджені 
постановою Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2020 року № 255, на виконання п. 1 
протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації від 06 квітня 2020 року № 10, 
рішення № 1 протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 10 липня 2020 року № 30, 
керуючись Методичними рекомендаціями щодо порядку утворення та діяльності 
контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах на/з території областей (районів, 
населених пунктів) для обмеження поширення коронавірусної хвороби (Covid-2019), що 
затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби Covid-2019 від 4 квітня 2020 року № 17, комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Продовжити карантин в зоні надзвичайної ситуації відповідно до вимог Постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з 



метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
2. Дозволити здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом, зокрема пасажирських перевезень на автобусних маршрутах у 
режимі маршрутного таксі, по селу Монаші з урахуванням обмежень відповідно до чинного 
законодавства.  
3. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
3.1. Посилити держнагляд у сфері санітарного законодавства за дотриманням тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на 
період карантину у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

На період проведення карантинних заходів 
4. Голові Монашівської сільської ради спільно з закладами охорони здоров’я району, 
Білгород-Дністровським РУ ГУ Держпродспоживслужби України в Одеській області, 
Відокремленим Підрозділом "Білгород-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних 
досліджень ДУ "Одеський ОЛЦ МОЗ України" вжити додаткові карантинні заходи на 
території сільської ради: 
4.1.  Забезпечити дієвий контроль за дотриманням режиму самоізоляції для контактних осіб 
на території населених пунктів; 
4.2. Попередити контактних осіб про адміністративну та кримінальну відповідальність за 
порушення режиму самоізоляції; 
4.3.  Провести роз’яснювальну роботу серед мешканців села щодо необхідності виконання 
карантинних заходів. 
5. Сільським головам спільно з КПН «Центр ПМСД Білгород-Дністровської Районної 
ради»,  
5.1. Провести подвірні обходи населених пунктів для роз’яснення порядку звернення до 
медичних закладів в умовах карантину; 
5.2. Довести до населення порядок звернення за медичною допомогою та номери 
телефонів сімейних лікарів, які обслуговують дану територію у вигляді листівок; 
5.3. Попередити населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за 
порушення умов карантину;  
6. Білгород-Дністровському відділу поліції ГУ НП України в Одеській області 
6.1. Забезпечити дієвий контроль за виконанням режиму самоізоляції з боку контактних 
осіб; 
6.2. Проводити постійний контроль виконання населенням карантинних заходів  
6.3. Вживати заходи адміністративного впливу до порушників карантину. 
6.4. Забезпечити роботу співробітників поліції на карантинних контрольно-перепускних 
пунктах. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                         Г. Яцишена 
 
 
 
Секретар комісії                                                                           М. Лаврик 


