
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ І 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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е-mail: tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 
Протокол № 16 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 27 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). 

 

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. внести зміни до протоколу № 13 позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від  20 березня 2020 року такі зміни: 

1) пункт 4 протоколу викласти у новій редакції: 

 

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

метою забезпечення управління невідкладними заходами під час виникнення 
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надзвичайної ситуації регіонального рівня призначити керівником робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації  

природного характеру – заступника голови обласної державної адміністрації – 

Скрипніка М.В.”; 

  

2) пункт 5 протоколу виключити; 

 

3) пункти 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15 протоколу вважати пунктами 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 відповідно. 

 

 
Голова регіональної комісії                                       Олександр БОНДАРЕНКО 
 
 
Секретар 
регіональної комісії                                            Яна ТОПТУН 
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