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Протокол № 11 
Позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 08.04.2020 року 

Місце проведення: дистанційно 
 Початок засідання: 14.00 год. 
Присутні: 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

1. Про утворення контрольно-пропускного пункту на в’їзді на територію району для 
обмеження поширення коронавірусної хвороби (Covid-2019) 
  Доповідач: - Завідувач сектором з питань ОР,ЦЗ та ВПО райдержадміністрації   
Лаврик М. - 3 хв. 

 
РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 
РІШЕННЯ 1 

1. Про утворення контрольно-пропускного пункту на в’їзді на територію району 
для обмеження поширення коронавірусної хвороби (Covid-2019) 

 
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, 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. На виконання пункту п. 1 протоколу позачергового засідання комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації 
від 06 квітня 2020 року № 10, створити контрольно-пропускний пункт (далі - КПП) КП№26. 

2. Визначити місцем розташування КПП 65 км. автодороги Н-33 Одеса-Білгород-



Дністровський-Монаши». 
3. Призначити відповідальним за організацію роботи КПП виконком Шабівської 

об’єднаної територіальної громади, за територіальною належність КПП. 
4. Затвердити персональний склад та режим роботи, КПП, а саме:  
4.1.Персональний склад КПП встановити в кількості чотирьох осіб до якого включити 

відповідних представників: 
від Білгород-Дністровського ВН ГУ НП України в Одеській області – 1 особа; 
від 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області – 1 особа; 
від ВП «Білгород-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних досліджень» ДУ 

«ОДЕСЬКИЙ ОЛЦ МОЗ України» - 1 особа;  
від КНП "Затоківська амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" -1 особа; 
4.2.Встановити цілодобовий режим роботи КПП. 
5. Доручити виконкому Шабівської об’єднаної територіальної громади організувати 

забезпечення задіяного персоналу, засобами для проведення дезінфекції, дистанційного 
вимірювання температури, засобами обігріву (за необхідності), іншими матеріальними та 
технічними засобами, необхідними для належної роботи КІШ. Продуктами харчування 
персонал посту повинен забезпечуватись самостійно, 

6. Керівникам установ від яких залучається персонал КПП організувати його 
забезпечення засобами індивідуального захисту та доставку до місця чергування. 

7. Білгород-Дністровському відділу поліції ГУ НП України в Одеській області 
забезпечити КПП відповідним зв’язком та місцями для відпочинку персоналу. 

8. Персоналу, який здійснює чергування на КПП надається право перевіряти осіб, які 
перетинають КПП, з використанням відповідних баз обліку, з попередженням громадян 
щодо доступу у разі необхідності до геолокації їх мобільних пристроїв тощо. 

9. Працівники, які здійснюють чергування на КПП, зобов’язані проводити 
дистанційне вимірювання температури громадян (водіїв, пасажирів). 

У разі виявлення осіб із температурою тіла вище 37° С та з симптомами ГРВІ, 
персоналом КПП викликається мобільна медична бригада для забору матеріалу для 
лабораторного обстеження на наявність коронавірусної хвороби. 

Після цього особа із підозрою на Covid-2019 направляється на самоізоляцію в 
домашніх умовах. Стосовно неї застосовується алгоритм подальших дій, передбачених 
наказом МОЗ від 28.03.2020 р. № 722 (негайне звернення до сімейного лікаря, дотримання 
правил перебування на самоізоляції, вказівок сімейного лікаря та інших медичних фахівців). 

У особи із підозрою на Covid-2019 відбираються контактні дані, які у подальшому 
передаються до відповідного підрозділу поліції для контролю щодо дотримання такою 
особою заходів самоізоляції. 

У разі наявності у особи із підозрою на Covid-2019 симптомів тяжкої гострої 
респіраторної інфекції (температура вище 38 °С та задишка, а також кашель і загальна 
слабкість) працівники персоналу КПП зобов’язані терміново викликати «екстрену медичну 
допомогу». 

10. Працівники Національної поліції, а також інші службові особи, що здійснюють 
чергування на КПП повинні доводити до відома громадян інформацію, що у разі можливих 
порушень ними Правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-
протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого 
самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями, їх буде притягнуто до 
адміністративної відповідальності у вигляді накладення штрафів: на громадян - від однієї до 
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - у розмірі 
від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

11. Персоналу КПП організовувати заходи щодо перевірки дотримання громадянами, 
як регіональних, так і загальнодержавних встановлених карантинних заходів (наприклад, 
контроль за дотриманням водіями правил перевезення пасажирів, недопущення курсування 
рейсових автобусів міжміського, міжобласного та внутрішньообласного маршрутів, 
проведення роз’яснювальної роботи та інше). 
12. Роботу КПП розпочати з 9.00 голин 09.04.2020 року 

 



13. Керівникам установ від яких залучається персонал КПП надати до комісії копії 
наказів щодо призначення персоналу та встановлення графіку чергувань на весь період 
обмежувальних карантинних заходів. 
 

14. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, 
інфраструктури енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації 

 
14.1. Організувати, за заявками тимчасового позаштатного медико-санітарного посту на КПП 

«Старокозаче», перевезення громадян, яки перетнули Державний кордон України через КПП 
«Старокозаче», якщо це поодинокі випадки, легковим автомобілем від підприємств району.  

14.2. Надавати заявку щодо залучення транспорту до Управління транспортно-комунікаційної 
інфраструктури облдержадміністраці, якщо це масовий випадок (більш ніж 3 особи). 

 
 

15. Контроль за виконання покласти на голову комісії 
 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                           Г. Яцишена 

 

 

Секретар комісії                                                                                     М. Лаврик 
 
 
 
 
 
 


