
 

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 № 25 

позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС від 07.08.2020 року 

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ: 
1. Про зміни режиму карантинних заходів через захворювання з COVID-19 в районній 
державній адміністрації, установах, організаціях, що розташовані у адміністративної 
будівлі районної ради  
 
Доповідач: Г оловний лікар КНП «Центральна района лікарня» Г росул В.І. - 3 хв. 

 
РІШЕННЯ 1 

1. Про зміни режиму карантинних заходів через захворювання з COVID-19 в районній 
державній адміністрації, установах, організаціях, що розташовані у адміністративної 
будівлі районної ради 
 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 23.07.2020 року у районній державній адміністрації зареєстрована 
1 контактна особа на COV1D-19, після 14 діб самоізоляції і відповідних аналізів наявність 
заїхворюівння на COVID-19 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 
протоколу позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 31 липня 2020 року №32, з метою 
запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-СоV-2. з урахуванням епідемічної ситуації у районі та 
беручи до уваги продовження дії карантину до 31 серпня 2020 року, комісія комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації, установ, 
організацій, розташованих в будівлі районної ради: 
1.2. розпочати особистий прийом громадян; 
1.3. припинити дистанційний режиму роботи персоналу закладів, 
 1.4. забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях, режиму 
провітрювання та дезінфекції приміщень; 



1.5. продовжити щоденний температурний скринінг персоналу, вжити заходів щодо 
самоізоляції усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань; 
1.6. продовжити режим профілактичного спостереження за особами із числа груп 
інфекційного ризику. 

Термін: з 10.08.2020 року. 
2. Головному управлінню Національної поліції в Одеській області та Головному 
управлінню Держпродспоживслужби в Одеській області 
посилити контроль за виконанням карантинних вимог та протиепідемічних заходів 
органами місцевого самоврядування і керівниками суб'єктів господарювання. 

На період проведення карантинних заходів 
3. Сільським радам спільно з КПН «Центр ПМСД Білгород-Дністровської Районної 
ради» 
3.1. Продовжити роз'яснювальну роботу серед населення, щодо дотримання карантинних 
заходів та необхідності виконання посилених протиепідемічних заходів і санітарних норм, 
визначених постановами Кабінету Міністрів України та Головного державного санітарного 
лікаря України.; 
3.2. Довести до населення порядок звернення за медичною допомогою та номери 
телефонів сімейних лікарів, які обслуговують дану територію у вигляді листівок; 
3.3. Попередити населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за 
порушення умов карантину; 

На період проведення карантинних заходів 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову комісії 
 
 
 
Голова комісії –  
голова районної державної адміністрації                                    Г. Яцишена 
 
 
 
Секретар комісії                                                                               М. Лаврик 

 


