УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. Соборна, № 46, м. Арциз, Одеська область, 68400, тел./факс (045)3 17 42, 3-19-67

E-mail:mnsrda_arzus@ukr.net веб-сайт: arcizrda@arsiz.odessa.gov.ua
ПРОТОКОЛ № 11
позачергового спільного засідання комісії з питань техногенно –
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та тимчасової
протиепідемічної комісії райдержадміністрації
від 26 березня 2020 року
м. Арциз
вул. Соборна, 46
кабінет голови РДА, 15.00
Головував: голова районної державної адміністрації - Денис БАЙЛУК.
Присутні: члени комісії (за списком).
1. Щодо невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації,
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
корона вірусом SARS-CoV-2.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014
року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему
цивільного захисту», розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня
2020 року «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у
режим надзвичайної ситуації» запровадження карантину і надзвичайної
ситуації на всій території України строком на 30 днів, враховуючи ситуацію
щодо виявлення захворювання особи на гостру респіраторну хворобу COVID19, спричиненукоронавірусомSARS-CoV-2 на території Одеської області та на
виконання протоколу позачергового засідання комісії з питань ТНБ та НС
Одеської обласної державної адміністрації від 25 березня 2020 року № 8,
комісія:
ВИРІШИЛА:
1. Запровадити на території Арцизького району режим надзвичайної
ситуації функціонування ланки територіальної системи єдиної державної
системи цивільного захисту Арцизького району строком на 30 днів до 24 квітня
2020 року.
2. Міському та сільським виконкомам району надати інформацію відділу
житлово-комунального
господарства,
містобудування
архітектури,

інфраструктури, енергетики та екології райдержадміністрації щодо кількості
медичного персоналу, який потребує підвезення до робочих місць.
До 27.03.2020
3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування
архітектури, інфраструктури, енергетики та екології райдержадміністрації
довести до керівництва будівельних організацій, майданчиків щодо дотримання
правил та заходів безпеки з метою недопущення захворювання працівників на
гостру хворобу COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2.
Негайно
4. Міському та сільським виконкомам району, відділу житловокомунального господарства, містобудування архітектури, інфраструктури,
енергетики та екології райдержадміністрації проінформувати автоперевізників
про закриття у ніч з 27 на 28 березня 2020 року контрольно-перепускних
пунктів на державному кордоні для автотранспорту, крім вантажного та
легкового.
5. Відокремленому підрозділу «Саратський МВЛД ДУ «Одеський ОЛЦ
МОЗ України» у разі необхідності забезпечити проведення комплексу заходів в
осередку COVID-19 відповідно вимог наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 13.03.2020 № 663 «Про оптимізацію заходів щодо недопущення
занесення і поширення на території України випадків COVID-19».
Негайно
6. Керівникам транспортних підприємств районущоденно інформувати ВП
«Саратський МВЛД ДУ «Одеський ОЛЦ МОЗ України» письмово на адресу
artsizraises@ukr.net про організацію виконання та контроль за дотриманням на
закріплених територіях вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України
корона вірусу COVID-19», своєчасним і повним проведенням профілактичних і
проепідемічних заходів.
До 12.00 щоденно
7. Арцизькому МРС ГУ ДСНС України в Одеській області спільно із
ДПРЧ-11 м. Арциз ГУ ДСНС України в Одеській області здійснити заходи
щодо спеціальної обробки вулиць, транспорту, об’єктів з масовим
перебуванням людей.
З 27.03.2020
8. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту, взаємодії з
правоохоронними органами та зв’язків з громадськістю інформувати населення
з питань профілактики зараження коронавірусною інфекцією через засоби
масової інформації та мережу Інтернет.
9. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.
Голова комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій райдержадміністрації

Денис Байлук

Секретар комісії

Світлана Ангурян

