
 
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 № 16 
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
 

1. Про встановлення карантину та послаблення проти епідемічних заходів, 
спричинених коронавірусом SARS-CoV-2, на території району. 
Доповідач: Заступник голови районної державної адміністрації Світенко О.  – 3 хв.. 

 

РОЗГЛЯД ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

РІШЕННЯ 1 
Про встановлення карантину та послаблення проти епідемічних заходів, 

спричинених коронавірусом SARS-CoV-2, на території району. 
 
Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», постанов Кабінет) Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину, з 
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів», на виконання протоколу засідання техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністраціх від 
22.05.2020 року № 20, з метою запобігання поширенню на території району гострої 
респіраторної хвороби COVID-2019. спричиненої коропавірусом SARS-CoV-2, та з 
урахуванням епідемічної ситуації у регіоні, комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Продовжити на всій території району дію карантину з 22 травня 2020 року по 22 
червня 2020 року. 
2. Сільським радам (крім Мологівської на території села Бикоза), Управлінню 
соціального захисту районної державної адміністрації: 
2.1. Продовжити роботу щодо забезпечення всім необхідним одиноких, 
одинокопроживаючнх громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які перебувають у 
групі підвищеного ризику. 

На період проведення карантинних заходів 



2.2. Дозволити переведення на постійне проживання в установи та заклади, які надають 
стаціонарні послуги особам тільки з лікарняних закладів. 

Невідкладно 
2.5. В установах та закладах соціального захисту дозволити групові навчання 
(працетерапія, культурно-дозвільні заходи, реабілітація) в групах не більше як 5 
підопічних/клієнтів, додержуючись протиепідемічних заходів. 

Невідкладно 
3. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, керівники установ 

організацій, підприємств району незалежно від форм власності 

3.1. Розпочати роботу установ та закладів без застосування віддаленої роботи 
працівників. 

3 22.05.2020 
3.2. Продовжити щоденний температурний скринінг і моніторинг стану здоров'я 
підопічних та обслуговуючого персоналу закладів соціального захисту щодо виявлення 
випадків підозри чи захворювання на COVID-2019. 

Негайно 
3.3. Продовжити обмеження, що стосуються особистого прийому громадян та розгляду 
звернень громадян у їх присутності. 

На період проведення карантинних заходів 
4. Сільським радам, (крім Мологівської на території села Бикоза), відділу освіти 
районної державної адміністрації: 
4.1. Відновити роботу закладів дошкільної освіти на відповідних територіях 
засновниками закладів на підставі даного рішення. 
4.2. Здійснити організаційні заходи щодо відновлення роботи закладів дошкільної 
освіти в умовах адаптивного карантину. 

З 25.05.2020 
 

4.3. Відповідальність за дотриманням вимог щодо організації діяльності закладів у 
період адаптивного карантину та дотриманням 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, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря 
України від 21.05.2020 № 25, покласти на засновників та керівників цих закладів. 

Невідкладно 
 

5. Білгород-Дністровському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Одеській області 
забезпечити здійснення держнагляду 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 
 

6. Автотранспортним підприємствам району спільно з Відділом житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури, інфраструктури 
енергетики та захисту довкілля районної державної адміністрації 
Забезпечити відновлення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень 
автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному 
сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння, 
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в 
реєстраційних документах на цей транспортний засіб з дотриманням усіх 
протиепідемічних заходів (крім маршрутів до села Бикоза). Відповідальність за 
дотримання протиепідемічних заходів несуть керівники автотранспортних підприємств 
району 

З 14 год. 00 хв. 22.05.2020 
 



7. З урахування епідемічної ситуації функціонування контрольно-пропускного пункту на 
в’їзді на територію району продовжити роботу КПП №26 який розташований на 65 км. 
автодороги Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаши» відповідно до рішення 
позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 08.04.2020 року № 11 

Невідкладно 
8. Про виконання заходів рішення комісії поінформувати сектор з питань цивільного 
захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами 
райдержадміністрації у визначені строки письмово та на адресу lma003237@ukr.net 
 
 
 
 
 
Голова комісії                                                                                Г. Яцишена 
 
Секретар комісії                                                                            М. Лаврик 
  
 


