
 

УКРАЇНА  
Одеська область  

Білгород-Дністровська районна державна адміністрація 
 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 
67700, Україна, Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Грецька, 24  

Тел.: 0(4849)-2-83-66 e-mail: Bilgorod-Dnistrovsk RDA@odessa.gov.ua 
 

Протокол № 12 
позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 14.04.2020 року 

Місце проведення: дистанційно 
 Початок засідання: 13.00 год. 
Присутні: 
Головуючий: Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

1. Про організацію карантинних заходів під час Великодніх свят. 
Доповідач:  Голова райдержадміністрації Яцишена Г.А. - 3 хв. 

 
2. Про хід виконання плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території Білгород-Дністровського району коронавірусної інфекції Covid-
2019 
Доповідач:  Завідувач сектором з питань ОР,ЦЗ та ЗПО райдержадміністрації Лаврик М.А. - 
3 хв. 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

РІШЕННЯ 1 
Про посилення карантинних заходів на території району під час Великодніх свят. 

 Відповідно до статті 29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), на виконання пп. 7 п. 2 
постанови Кабінет Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», з урахуванням рішення Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 рішення 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної 
державної адміністрації від 17 березня 2020 року № 7, метою запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції на території району комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Заборонити до закінчення загальнодержавного карантину (до особливого 
розпорядження): 
1) перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно; 
2) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової 
необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, 
опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими 
особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини; 



3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших 
осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини; 
4) відвідування закладів освіти її здобувачами; 
5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім 
вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності; 
6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 
7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 
числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 
протиепідемічних заходів; 
8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема 
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних 
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 
торговельного і побутового обслуговування населення 
2. На підставі постанови Головного Державного санітарного лікаря України від 13.04.2020 
року № 9 заборонити роботу продуктових ринків та місць торгівлі в населених пунктах 
району. 
3. Головам виконкомів сільських рад спільно з Білгород-Дністровським відділом 
поліції ГУ НП України в Одеській області. Керівниками відповідних релігійних громад  
 Забезпечити виконання карантинних заходів та підтримку громадського порядку під час 
проведення Великодніх свят у населених пунктах району. 
4. Головам виконкомів сільських рад  
4.1.  Із залученням депутатського корпусу сільських рад провести подвірні обходи населених 
пунктів для роз’яснення населенню обмежувальних та карантинних заходів під час 
Великодніх свят. 
4.2.  Вжиті заходів щодо ліквідації місць стихійної торгівлі в населених пунктах. 

Термін: Негайно 
5. Відділу освіти районної державної адміністрації  
Провести додаткову просвітницько-розяснювальну роботу щодо недопущення перебування в 
громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до 
закону або повнолітніх родичів дитини. 
6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії 

 
РІШЕННЯ 2 

Про хід виконання плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 
поширенню на території Білгород-Дністровського району коронавірусної інфекції 
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 протоколів 
селекторної наради Одеської обласної державної адміністрації з головами районних 
державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та міськими головами міст 
обласного значення від 30.03.2020 року № 9-ОН та від 07.04.2020 року № 10-ОН з метою 
недопущення поширення респіраторної хвороби COVID-19 на території району комісія  

ВИРІШИЛА: 
1. Керівникам закладів охорони здоров’я району 
надати до фінансового управління районної державної адміністрації уточнені розрахунки 
щодо потреб у засобах захисту, дезінфекційних засобах, спеціальних лікарських засобах з 
урахуванням максимально негативного розвитку ситуації із захворюванням на гострі 
респіраторні хвороби спричинені COVID-19 на території району. 

Термин: до 17.04.2020 року 



2. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації  
2.1.  Надати голові районної державної адміністрації пропозиції щодо додаткового залучення 
бюджетних коштів для організації карантинних та лікувальних заходів з урахуванням потреб 
закладів охорони здоров’я району. 

Термин: до 18.04.2020 року 
2.2.  Підготувати нараду з головами об’єднаних територіальних громад щодо спільного 
фінансування вищепойменованих заходів. 

Термин: до 23.04.2020 року 
2.3. Надати заявку до обласної державної адміністрації про виділення додаткових коштів для 
недопущення виникнення надзвичайної ситуації на території району. 
3. Сільським радам 
3.1.  Організувати дезінфекційні заходи у населених пунктах району 
3.2.  Посилити контроль за дотриманням громадянами режиму самоізоляції, особливо тих, 
які повернулись із-за кордону. 
3.3.  Ретельно проаналізувати можливості місцевих бюджетів та визначити пріоритети щодо 
спрямування коштів місцевих бюджетів на боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби.  
3.4.  Забезпечити формування резервних фондів місцевих бюджетів відповідно до ст. 24 
Бюджетного кодексу України. 
3.5.  Забезпечити у кожному населеному пункті жорсткий контроль за дотриманням 
суб’єктами господарювання карантинних заходів; 
3.6.  Здійснити невідкладні заходи для забезпечення належного водопостачання мешканцям 
населених пунктів району. 
4. Управлінню соціального захисту населення 
4.1.  Провести індивідуальну інформаційно-роз’яснювальну роботу з кожним мешканцем з 
числа осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, з обов’язковим відвідуванням 
вдома щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню 
коронавірусною інфекцією та її проявів; 
4.2.  Організувати разом з сільськими радами доставку з віддалених сіл та селищ громадян, 
які перебувають у складних життєвих обставинах, до банкоматів та банківських установ для 
отримання різних видів соціальних виплат, у тому числі пенсій; 
4.3.  Забезпечити соціальних працівників засобами особистої гігієни і захисту, 
дезінфікуючими засобами; 
4.4.  Вжити заходів щодо встановлення максимальних стимулюючих виплат працівникам 
соціального захисту населення, які безпосередньо надають послуги громадянам похилого 
віку, особам з інвалідністю, дітям, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах 
у тому числі вдома, відповідно до вимог листа Міністерства соціальної політики України від 
23.03.2020 №4019/0/2-20/57; 
5. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту та зв’язків з 
правохоронними органами райдержадміністрації  
підготувати листа до обласній державній адміністрації щодо роз’яснення порядку 
комплектування медичним персоналом карантинних контрольно-перепускних постів 
особливо на перетину меж різних адміністративно-територіальних одиниць. 
6. Контроль за виконання покласти на голову комісії 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністр                                          Г. Яцишена 
 
 
 
 
Секретар комісії                                                                             М. Лаврик 


