
                                                     

ХОТІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42320, Сумська обл.          код ЄДРПОУ 04390185
Сумський р-н,   смт.Хотінь,          вул. Соборна, 45                           
тел. 697 296 ,697 295            р/р e-mail: xotin@ukr.net

                                           П Р О Т О К О Л   № 1        

засідання   комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій .

17 березня 2020року                                                                смт Хотінь

Головував :  голова комісії -  заступник селищного  голови  Мальцев Д.С.        

Присутні : секретар – начальник загального відділу  Чемелюх Л.І.

Члени комісії:               інспектор селищної  ради  Кривошапка В.М.
                                         головний лікар КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт. Хотінь»
                                         Дорошкевич Л.С.
                                         начальник відділу освіти Іванченко А.В.
                                         начальник відділу культури, молоді , спорту та туризму
                                         Сорока М.С.
                                         інспектор селищної ради Шапаренко Н.Г.
                                         лікар ветеринарної лікарні смт Хотінь Лісніченко І.В.
                                         
Порядок денний :
 
1.Щодо  заходів  по  недопущенню  занесення  та  поширення  на  територію
Хотінської громади короновірусної інфекції COVID-19.

Слухали :
Заступника селищного голови Мальцева Д.С., який у вступному слові наголосив
щодо необхідності безумовного виконання  карантинних  заходів на території
Хотінської громади відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України
№211 від 11.03.2020,протокольного рішення позачергового засідання Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
10  березня  2020  року(протокол  №2)  та  рішення  позачергового  засідання
Сумської  обласної  комісії  з  питань   техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 року.
Доповідь головного лікаря  КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт Хотінь» Дорошкевич Л.С.
про  поточну  ситуацію  щодо  відсутності   захворювання  та  розповсюдження



короновірусної інфекції(СOVID-19) та про карантинні заходи , які проводяться
в лікарнях та ФАПах нашої громади, наявність засобів захисту  ,дезинфекції та
їх придбання.
Виступив  лікар  ветеринарної   лікарні  Лісніченко  І.В.  наголосив   про
дотримання  вимог  Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській
області , в тому числі  по забороні торгівлі виїзного ринку.

Заслухавши інформацію  доповідачів з цього питання комісія вирішила :

ВИРІШИЛИ :
1.Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020р.
№211 «Про запобігання поширенню на території України короновірусу 
СOVID-19 та з  урахуванням рішення державної комісії  з  питань техногенно-
екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  від  10  березня  2020року
керівникам  виконавчих  органів  та  структурних  підрозділів   селищної  ради,
керівникам  підприємств,  установ,  закладів,  організацій  незалежно  від  форм
власності :

1) Забезпечити сурове дотримання карантинних заходів з 12 березня до 03
квітня 2020року на території  Хотінської громади, заборонивши :
-відвідування  закладів  освіти(шкільна,  дошкільна  та  позашкільна)  її
здобувачами;
-проведення  всіх  масових  заходів  ,крім  заходів,  необхідних  для
забезпечення  роботи  органів  державної  влади  та  органів  місцевого
самоврядування;
-спортивні заходи серед дорослих  в громаді дозволяється проводити без
участі глядачів(уболівальщиків);
-відвідування  клубів,  бібліотек,  барів  ,місць  виїзної  торгівлі  та  інших
місць скупчення людей.
-внести  зміни  до  планів  культурно-масових  та  спортивних  заходів
громади на період карантину та виключити планування таких заходів, у
тому  числі  пов’язаних  з  виїздом  громадян  України   за  кордон,  до
стабілізації ситуації;
-скасувати до особливого розпорядження проведення особистих прийомів
громадян у виконавчих органах місцевого самоврядування;
-перевести  усі  масові  соціально  значимі  заходи  в  режим  здійснення
інтернет-стримінгу;
-максимально обмежити пересування між населеними пунктами, а також
пересування в громадських  місцях без крайньої потреби;

                                    Термін виконання : до  закінчення терміну карантину

2.Головному лікарю КНП ХСР «ЦАЗПСМ смт Хотінь» Дорошкевич Л.С. :



      1)  Забезпечити   неухильне  виконання  Алгоритму  запровадження
протиепідемічних заходів для запобігання поширенню СOVID-19  на території
громади;
      2) Створити резерв  медичного персоналу з колишніх медичних працівників
з епідеміологічною підготовкою;
      3)Забезпечити  готовність закладів охорони здоров’я для надання медичної
допомоги  особам,  які  відповідають  визначенню  випадку  захворювання  на
коронавірус  COVID-19,  підтримання  необхідного  запасу  засобів  медичного
призначення, захисту одягу, засобів захисту органів дихання, профілактичних
препаратів, дезінфекційних засобів.
      4) Забезпечити  працівників засобами індивідуального медичного захисту,
зокрема   респіраторами,  дезінфікуючими  розчинами  та  в  разі  необхідності
здійснити  закупівлю  необхідної кількості  засобів.
      5) Опрацювати питання щодо залучення приватних лабораторних центрів до
тестування для виявлення короновірусної інфекції;
      6)  Поновити   та  скорегувати  план  реагування   на  медико-біологічні
надзвичайні ситуації та ліквідації  їх наслідків;
                                                                           Термін виконання : постійно

3.Начальнику відділу освіти  Хотінської  селищної ради  Іванченко А.В.:
    1) Посилити  контроль за  виконанням  рішення про  карантин;
    2) Провести  дезінфекційні заходи у транспортних засобах , закріплених за
закладами освіти  і заборонити їх використання до 03.04.2020 року;
    3)  Придбати необхідну кількість  засобів  індивідуального медичного захисту
, дезінфікуючих  розчинів;
   4) Запровадити   у всіх закладах освіти  режим  дистанційного навчання до
03.04.2020 року;
   5) Максимально обмежити спортивні та культурні заходи  в  позашкіллі, з
переведенням їх в режим інтернет-стримінгу;

                                                                             Термін виконання : постійно

4.Начальнику  відділу  культури,  молоді  ,  спорту  та  туризму  селищної  ради
Сороці М.С. :
   1) Посилити  контроль за  виконанням  рішення про  карантин;
   2) Закрити  клубні та бібліотечні заклади з 18.03.2020р по 03.04.2020 року;
   3)  Висвітлювати  інформацію   для   населення   з  питань  профілактики
зараження  інфекцією через засоби  масової інформації  та щодо виникнення
загрози  епідеміологічної  ситуації  в  місцевій  газеті   та  на  офіційному  сайті
селищної ради;
                                                                             Термін виконання : постійно

 5.Директору  Центру «Надання соціальних послуг» Хотінської селищної ради



  Кравцовій Л.В.:

   1) Посилити  контроль  за виконанням  рішення про  карантин;
    2)   Придбати необхідну  кількість   засобів   індивідуального медичного
захисту, дезінфікуючих  розчинів;
    3) Доручити  соціальним робітникам  проводити  роз’яснювальну роботу з
людьми  похилого віку   по ситуації  щодо захворювання та розповсюдження
короновірусної інфекції(СOVID-19) з  дотриманням санітарно-гігієнічних норм
і правил запобігання зараженню інфекцією ;
    4)  Проводити  постійно   дезінфекційні  заходи   транспортного   засобу  ,
закріпленого за Центром ;
    5)  Розглянути  питання  щодо  забезпечення  населення  продовольством та
предметами  першої  необхідності  в  режимі  доставки,  особливо  щодо  осіб
похилого віку, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків.
                                                                    Термін виконання : постійно
 
6.Виконавчому органу Хотінської селищної ради:

   1) Заборонити особистий прийом громадян;
   2)  Максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений
доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій;
   3)  Передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень,
здійснювати  дезінфекаційні заходи;
   4)  Передбачити  кошти   для  придбання  засобів  індивідуального  захисту,
дезінфікуючих розчинів, оприскувачів для дезінфекції;
   5) Довести  до виконання  протокольне рішення комісії  до керівників всіх
форм власності, розташованих на території  Хотінської селищної ради;
   8)  Висвітлювати  інформацію   для   населення   з  питань  профілактики
зараження  інфекцією через засоби  масової інформації  та щодо виникнення
загрози епідеміологічної ситуації ;

7.Відповідно до Постанови КМУ від 17.06.2015 року №409 рішення  комісії,
прийнятої в межах повноважень, є обов’язковими  для виконання органами 
державної  влади  та  органами  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами та організаціями, розташованими на території Хотінської селищної
ради;
8.Начальнику  загального  відділу  Чемелюх  Л.І.  довести  рішення  до  відома
структурних підрозділів Хотінської селищної ради.
9.  Контроль  за  виконанням  зазначених  заходів  залишити   за  заступниками
селищного голови, згідно розподілу повноважень. 

Голова комісії                                                                   Д.С.Мальцев

Секретар комісії                                                               Л.І.Чемелюх
   



 

                    


