
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

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

 
Протокол № 13 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 20 березня 2020 року 

 

Головував: голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій, голова облдержадміністрації                                    

Олександр Бондаренко. 

 
 Присутні: секретар регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій Яна Топтун та члени регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій  (за списком) та запрошені (за списком). 

 

І. Про визначення рівня надзвичайної ситуації на території 

Дніпропетровської області. 

 
СЛУХАЛИ: інформацію про ситуацію щодо поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території області. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

Головний державний санітарний лікар Дніпропетровської області ШТЕПА О.П. 
          заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
КВІТНИЦЬКА Т.П. 
 начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області 
КУЛЬБАЧ А.А. 
 начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській 
області ОГУРЧЕНКО В.Г. 
 начальник управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області 
КРАСНЯНСЬКИЙ В.Ю. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідачів про ситуацію з поширення на території 

Дніпропетровської області гострої респіраторної хвороби COVID-19 та 

визначення рівня надзвичайної ситуації регіонального рівня, взяти до відома. 

2. Епідемічну ситуацію на території Дніпропетровської області, 

спричинену коронавірусом 2019-nСoV, згідно з класифікаційними ознаками 
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надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06 серпня  

2018 року № 658, з урахуванням підпункту 1 пункту  5 Порядку класифікації 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня  

2004 року № 368, відповідно до Державного класифікатора надзвичайних 

ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України                      

від 09 жовтня 2010 року № 417, попередньо кваліфікувати як надзвичайна 

ситуація регіонального рівня природного характеру (код 20711 – надзвичайна 

ситуація пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним 

захворюванням людей). 

 

3. Увести на території Дніпропетровської області режим надзвичайної 

ситуації. 

 

4. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з метою 

забезпечення управління невідкладними заходами під час виникнення 

надзвичайної ситуації регіонального рівня призначити керівником робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру – заступника голови обласної державної адміністрації –                   

Стригуна Д.Г. 

 

5. Відповідно до статті 76 Кодексу цивільного захисту України, вимог 

Наказу МВС від 26 грудня 2014 року №1406  “Про затвердження Положення 

про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації” та Видів оперативно-

технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації” керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: 

1) призначити керівником штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб) – 

заступника голови обласної державної адміністрації Стригуна Д.Г.; 

2) визначити структуру та персональний склад Штабу; 

3) розробити та затвердити план заходів з ліквідації наслідків НС; 

4) визначити місце роботи та розгортання Штабу; 

5) опрацювати необхідні документи відповідно до вищезазначеного 

Наказу МВС від 26 грудня 2014 року № 1406. 

 

Термін: невідкладно 

 

            

 Направити до ДСНС України повідомлення (Форма 2/НС-1) про 

виникнення надзвичайної ситуації та копію протокольного рішення про 

визначення рівня надзвичайної ситуації. 

       Термін: надтерміново 

 

6. КУЛЬБАЧУ А.А. 

7. СЕРДЮКУ В.М. 
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Увести в дію План медико-санітарного забезпечення населення області. 

  

Термін: невідкладно 

 

 

Підготувати проект розпорядження голови облдержадміністрації “Про 

введення режиму надзвичайної ситуації на території Дніпропетровської 

області”. 

 

Термін: 20 березня 2020 року 

 

 Надати пропозиції щодо забезпечення паливно-мастильними матеріалами 

з регіонального матеріального резерву для здійснення заходів з попередження 

та ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації на території 

Дніпропетровської області.  

 

Термін: до 23 березня 2020 року 

 

  

Вжити превентивних заходів, у тому числі шляхом проведення 

роз’яснювальної роботи та оповіщення населення про загрозу зараження  

гострою респіраторною хворобою COVID-19. 

 

Термін: на період карантину 

8. СКРИПНІКУ М.В. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

9. КУЛЬБАЧУ А.А. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

  

10. КУЛЬБАЧУ А.А. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ЛАШКО Л.П. 

СВІРЕНКУ О.А. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ ГОЛОВАМ  

11. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
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Заборонити роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає 

обслуговування відвідувачів, в тому числі ринків, крім торгівлі                  
продуктами харчування, роботу яких забезпечити виключно відповідно до 
протиепідемічних вимог (наявність засобів індивідуального захисту, 
дезінфекційних засобів, забезпечення встановленої нормативної відстані між 
особами). 

Термін: на період карантину 
 

 
Установити в районі контрольно-пропускних пунктів попереджувальні 

дорожні знаки відповідно до Закону України “Про дорожній рух”. 
  

Термін: невідкладно 
 

 
Провести роз’яснювальну роботу серед населення, зокрема осіб 

пенсійного віку, щодо загрози зараження гострою респіраторною хворобою 
COVID-19 та уникання відвідування місць масового скупчення громадян 
(банки, магазини тощо). 
  

Термін: невідкладно 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИХ ГОЛОВАМ 
(КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ 
ФОРМ ВЛАСНОСТІ НА ТЕРИТОРІЯХ) 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
ШТЕПІ О.П. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 

12. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ (за списком) 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
(за списком) 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (за списком) 
СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИХ ГОЛОВАМ 
(за списком) 
ЧУМАЧЕНКУ Д.С. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 

13. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ ГОЛОВАМ 
ОХОТНИК Г.А. 
ЗБОРЕЦЬ Н.В. 
СЕРДЮКУ В.М. 

14. СТРИГУНУ Д.Г. 

СЕРДЮКУ В.М. 
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 Про виконання протокольних рішень поінформувати секретаріат 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій. 

 

Термін: до 24 березня 2020 року 

        

         15. Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень             

покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень, контроль залишаю за собою. 

 
 
 
Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО
                                                          
 
 
Секретар регіональної комісії    Яна ТОПТУН 
 

 
 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

КУРЯЧЕНКО Т.М. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

КУЛЬБАЧУ А.А. 
СВІРЕНКУ О.А. 

ОХОТНИК Г.А. 

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ  РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ ГОЛОВАМ 
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