
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

просп. Слобожанський, 3, м. Дніпро, 49081 тел. 770 09 39, 742 70 90 
е-mail: tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 
Протокол № 11 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 18 березня 2020 року 

 
Головував: голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Бондаренко О.В. 
 
Присутні: секретар регіональної комісії Топтун Я.П., члени регіональної комісії  
(за списком) та запрошені (за списком). 
 

I. Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення на території області. 

 
 СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території області. 
 
 ВИСТУПИЛИ: 
 директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації СЕРДЮК В.М., 
 керівник Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр” Міністерства  охорони здоров’я України ШТЕПА О.П. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  
СЕЛИЩНИХ РАД 
СТРИГУНУ Д.Г. 
СЕРДЮКУ В.М. 
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Організувати доставку до місця роботи та до місця проживання медичних 

працівників лікувально-профілактичних закладів області. Тримати зазначене 

питання на постійному контролі. 

 

Термін: на період карантину 

                          

 

 2.1. Здійснити заходи щодо організації функціонування достатньої кількості 

пасажирського транспорту у населених пунктах області.   

2.2. У межах повноважень забезпечити контроль щодо заборони перевезення: 

понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у міському 

електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспорті, що здійснює 

регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі 

руху; 

понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують регулярні 

пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі 

маршрутного таксі. 

Термін: на період карантину 

 

          3. Про виконання протокольних рішень поінформувати секретаріат 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 

Термін: до 20 березня 2020 року 

        

           4. Координацію щодо виконання заходів покласти на заступників голови 

облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, 

контроль – залишаю за собою. 

 

 

 

  
Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО 
                                                         
 
Секретар регіональної комісії     Яна ТОПТУН 
 
 

2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

СКРИПНІКУ М.В. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 
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