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Протокол № 15 
позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 11.05.2020 року 

 
Місце проведення: дістанційно  
Початок засідання: 16.30 год. 
 
Головуючий:  Яцишена Г. - голова комісії  
Присутні: члени комісії за списком, 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 
спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2. 
Доповідач: Заступник голови районної державної адміністрації Світенко О.  – 3 хв.. 

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

РІШЕННЯ 1 
 

Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 
спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2 
 Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 
постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-СоV-2», від 04.05.2020 № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів 
України», на виконання рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, протокол від 08.05.2020 року № 19, для запобігання поширенню на 
території району гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом 
SARS-СоV-2, комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

1. У зв'язку із продовженням карантину на всій території України запровадити 
функціонування Білгород-Дністровської районної ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту Одеської області у режимі надзвичайної ситуації до 
22 травня 2020 року. 

На період проведення карантинних заходів 
2. Виконкомам сільських рад  
2.1.  З метою захисту населення від інфекційних хвороб забезпечити виконання карантинних 
заходів відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020 року 
№ 343. 

На період проведення карантинних заходів 
 



2.2.  Зняти заборону на території району, за умови жорсткого дотримання маскового режиму, 
соціального дистанціювання, регулярної дезінфекції та дотримання протиепідемічних 
заходів: 
 
- з роботи літніх майданчиків закладів громадського харчування, розміщених просто 

неба та на виніс за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між 

місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за 

одним столом (без урахування дітей віком до 14 років);  

- з торгівлі непродовольчими товарами у магазинах; 

- з роботи стоматологій, перукарень, салонів краси та закладів побутового обслуговування; 

- з відвідування дитячих та спортивних майданчиків; 

 - з діяльності адвокатів, нотаріусів, юристів, аудиторів, психологів; 

- з діяльності музеїв та заповідників, засобів масової інформації без безпосереднього 

прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального 

захисту; 

- з проведення кіно- та відео- знімань, репетицій за умови присутності не більш 50 осіб та 

без глядачів. 

з 12.05.2020 року 
 

2.3.  Про виконання рішення комісії поінформувати комісію у визначені строки письмово 
та на адресу: lma003237@ukr.net 

з 12.05.2020 року 
 

3. Виконкому Миколаївської сільської ради: 
3.1.  Припинити функціонування у режимі надзвичайної ситуації за кодом 20710 
«Надзвичайні ситуації, пов'язані з інфекційними захворюваннями людей» згідно 
Національного класифікатору надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 з класифікаційною 
ознакою 27 «Захворювання людей на особливо небезпечні інфекційні хвороби: чума, холера, 
віспа (натуральна), жовта гарячка, гарячка Ласса, хвороба, спричинена вірусом Ебола, 
хвороба, спричинена вірусом Марбург, Кримська геморагічна гарячка, спричинена вірусом 
Конго, гарячка Денге, геморагічна гарячка Мачупо (болівійська), геморагічна гарячка Хунін 
(аргентинська), гарячка Західного Нілу, тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС) - 
SARS, поліомієліт, спричинений диким поліовірусом, високопатогенний пташиний грип, 
грип, спричинений новим субтипом, малярія, менінгококова хвороба» згідно наказу МВС 
України від 06.08.2018 № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 
ситуацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за                 
№ 969/32421.  

з 11.05.2020 року  
 

3.2.  Знизити рівень карантинних заходів до загальнодержавного рівня. 
з 11.05.2020 року 

 
3.3. Припинити повноваження Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

з11.05.2020 року 
 

3.4.   Припинити роботу санітарно-карантинного посту на в’їзді у с. Миколаївка Білгород-
Дністровського району. 

з11.05.2020 року 
 

4. КНП "Центр ПМСД Білгород-Дністровської Районної ради” (Орлова В.В.), 

Відокремленому Підрозділу "Білгород-Дністровський міськрайонний відділ лабораторних 

досліджень ДУ "Одеський ОЛЦ МОЗ України" (Волкожа Т. С.), припинити цілодобове 



чергування працівників на санітарно-карантинних постах, забезпечити оперативне 

реагування на випадки виявлення або підозри на гострої респіраторної хвороби COVID-2019, 

спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 з виконанням усіх необхідних протоколів. 

з 12.05.2020 року 

 

5. Білгород-Дніетровському прикордонному загону, Митному посту «Аккерман» ГУ Одеська 

Митниця ДФС України забезпечити температурний скрінінг та перебування осіб, які 

перетнули Державний кордон України в приміщенні тимчасової ізоляції до прибуття 

медичного персоналу. 

На період проведення карантинних заходів 
 

 
 
 
 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                            Г. Яцишена 
 
 
Секретар комісії                                                                                    М. Лаврик 


