
СНОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 

П Р О Т О К О Л  №6
позачергове засідання постійної районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«27» березня 2020 року м. Сновськ

Головував: голова райдержадміністрації, голова комісії Радібеда В.В.
Присутні: члени комісії (за окремим списком)
Запрошені: Коваленко Анна Валеріївна (головний спеціаліст-юрисконсульт та 
з питань запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації), Шуба 
Ірина Валеріївна (завідувач сектору з питань інформаційної діяльності та 
організаційної роботи райдержадміністрації).

1. Про функціонування ринків під час карантину на території 
Сновського району.

(В.КАРПЕНКО, В.БІЛАШКО, В.СИЛЕНОК, В.СІГУТА, Н.БЛИЗНЮК)
У зв’язку із чисельними зверненнями суб’єктів підприємницької 

діяльності, які вимушені тимчасово припинити торгівлю на територіях ринків 
«Коржівський» та «Ранковий» та розширенням переліку дозволених товарів та 
послуг, які затверджені постановою КМУ від 25.03.2020 № 239, члени комісії 
повторно винесли на розгляд питання щодо закриття/відкриття вищезазначених 
ринків.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення .та поіменного 
голосування комісія вирішила: головним завданням всіх органів влади, 
керівників підприємств, організацій, установ вважати максимальне обмеження 
контактів між людьми.
Продовжити дію рішення районної комісії ТЕБ та НС, зазначеного в п.1 
протоколу 5 позачергового засідання постійної районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2020 року 
щодо закриття ринків на час дії загальнонаціонального карантину.
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2. Про стан виконання заходів щодо запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції СОУІР-19 на території Сноеського району.

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія 
вирішила:

1.Суб’єктам господарювання у сфері роздрібної торгівлі дозволеними 
групами товарів, провадження незаборонених видів діяльності:

1.1. дотримуватись режиму роботи з розрахунку один відвідувач на 10 
кв.м. площі торгівельного (операційного) залу із встановленням спеціальних 
позначок;

1.2 забезпечити персоналу засобами індивідуального захисту, а також 
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

2. Громадянам, підприємствам, установам, організаціям незалежно 
від форм власності:

-дотримуватись правил поводження з побутовими та медичними
відходами, які можуть бути джерелом потенційного зараження під час пандемії іа . пез\'д,ьтатягми пошівшеи та з мпахувянням ооіоворення комісія коронавірусу (маски, рукавички, спецодяг тощо);

3. КУ «Сновський територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)» Сновської міської ради:

- вжити додаткових заходів щодо життєзабезпечення людей похилого віку, 
які потребують сторонньої допомоги, в тому числі ветеранів війни, осіб з 
інвалідністю.

4. Сновській міській раді (в порядку рекомендації):
4.1 розглянути питання щодо можливого надання фінансової підтримки

представникам малого бізнесу, які вимушені припинити господарську 
діяльність на період карантину, пов’язаного з розповсюдженням коронавірсуної 
інфекції СОУГО-19; ,

4.2 забезпечити висвітлення у власних інформаційних ресурсах 
інформацію для громадян та підприємств щодо особливостей поводження з 
побутовими та медичними відходами.

Голова райдержадміністра ції,
голова комісії з питань ТЕ Б та НС Валерій РЛДІБЕДА


