УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
АРЦИЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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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 № 13
позачергового засідання комісії з питань техногенно – екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації
від 08 квітня 2020 року
м. Арциз
вул. Соборна, 46
кабінет голови РДА, 15.00
Головував: голова районної державної адміністрації – Денис БАЙЛУК
Присутні: члени комісії (за окремим списком).
Щодо утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів на
території Арцизького району для стабілізації епідемічної ситуації,
пов’язаної з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статей
6,11 та 31 Закону України «Про захисту населення від інфекційних хвороб»,
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» (за змінами), на
виконання протокольного рішення комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації від 06 квітня 2020
року № 10 «Щодо утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів
на території Одеської області для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2» та з метою організації роботи контрольно-перепускних пунктів
на в’їздах і виїздах на/з території Арцизького району, комісія
ВИРІШИЛА:
1. Головам міського та сільських виконкомів району:
1.1. Прийняти рішення щодо встановлення та визначення місць
розташування контрольно-перепускних пунктів на в’їздах і виїздах
населених пунктів для обмеження поширення коронавірусної хвороби
COVID-19, з урахуванням вимог, визначених Методичними рекомендаціями

щодо порядку утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів на
в’їздах і виїздах на/з території областей (районів, населених пунктів) для
обмеження поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених
розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаною із
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 04.04.2020 № 17.
1.2. Відповідно до епідемічної обстановки визначити персональний
склад контрольно-пропускних пунктів на закріплених територіях.
Термін: до 09.04.2020 року
1.3. У разі виявлення у населеному пункті осередку хвороби
COVID-19 розгорнути контрольно-пропускні пункти та забезпечити їх
функціонування для запобігання розповсюдження вірусу.
Термін: за особливим розпорядженням
1.4. Про виконання заходів протокольного рішення комісії
поінформувати сектор з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації у термін до
10.04.2020 року письмово та на адресу mnsrda_arzus@ukr.net.
2. Арцизькому відділу поліції ГУНП в Одеській області
підготувати сили та засоби, які будуть задіяні при надзвичайній ситуації,
пов’язаної з захворюваннями
коронавірусом COVID-19 згідно із
розрахунком (додається).
3. Комунальному некомерційному підприємству «Арцизька
центральна районна лікарня» призначити медичних працівників для
залучення їх у разі необхідності на чергування на карантинних постах разом
із співробітниками поліції.
Термін до 10.04.2020 року
4. Сектору з питань оборонної роботи, цивільного захисту,
взаємодії з правоохоронними органами інформувати населення з питань
профілактики зараження коронавірусною інфекцією через засоби масової
інформації та мережу Інтернет.
Голова районної
державної адміністрації,
голова комісії

Денис БАЙЛУК

Секретар комісії

Світлана АНГУРЯН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення комісії з питань ТЕБ та
НС райдержадміністрації
від 08.04.2020 № 13
РОЗРАХУНОК
сил та засобів, які будуть задіяні при надзвичайній ситуації, пов’язаної з
захворюваннями коронавірусом COVID-19
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

СИЛИ
Усього особового складу ВП 19
Оперативний штаб
5
Група резерву
6
Групи блокування:
8
Карантинний пост №1
2
Карантинний пост №2
2
Карантинний пост №3
2
Карантинний пост №4
2

1
2
3
4
5
6
7
8

ЗАСОБИ
Пістолет Макарова
Автомат Калашникова
Кийок гумовий
Каски протиударні
Наручники
“Терен -4м»
Радіостанції носимі
Автотранспорт

19
4
8
8
16
16
4
4

В цілях недопущенні виїзду чи в’їзду або проникнення на територію
обслуговування виставляються карантинні пости:
Пост № 1
62 км Автодорога КПП Серпневе – Тарутино – Арциз – Сарата (Т -1627)
(виїзд з м. Арциз у напрямку смт Сарата біля колишньої АЗС)
Співробітники поліції -2
автомобіль KRASZ SRHSP5, д/з 16-65
Пост № 2
57 км Автодорога КПП Серпневе – Тарутино – Арциз – Сарата (Т -1627)
(в’їзд з боку смт Тарутино в м. Арциз - залізничний переїзд по вул.
Європейська м.Арциз та виїзд в напрямку с. Мирнопілля)
Співробітники поліції -2
автомобіль Хюандхай-Антілопа, д/з 11-38
Пост № 3
77 км Автодороги (Т – 1608) Кубей –Болград - Арциз
(розвилка Арциз-2 -Комсомолець)
Співробітники поліції -2
автомобіль ВАЗ-211010, д/з 16-92
Пост № 4
1 км автодороги (С160204) Арциз – Вознесенка Перша
(Дорога, яка веде в с.Вознесенка, Н.Каплани, Вишняки, Василівка, біля АЗС
з-ду ЗБВ)
Співробітники поліції -2
автомобіль УАЗ-31514, д/з 05-89

