
 
 

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 № 18 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 10  квітня 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. Про внесення змін до пункту 1 частини 2 розділу І. “Запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

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

благополуччя населення на території області.” протоколу від 27 березня         

2020 року № 15.  

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: 

внести зміни до протоколу від 27 березня 2020 року № 15 пункту 1 частини 

2 розділу І. “Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

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

епідеміологічного благополуччя населення на території області.” таку зміни,  

виклавши його у новій редакції: 

“1) забезпечити: 
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розміщення на обсервацію осіб, які, перебуваючи на території карантину, 

мали достовірно встановлені контакти з хворим на особливо небезпечну 

інфекційну хворобу; 

перебування в обсерваторі під медичним наглядом і проходження  ними 

необхідних обстежень протягом інкубаційного періоду відповідної хвороби;  

належну організацію роботи закладів, які будуть працювати у режимі 

карантину на період проведення заходів обсервації осіб, що прибули із зон ризику 

ураження коронавірусом COVID-19, а саме: 
 комунальне підприємство “Оздоровлення та відпочинок” Дніпровської 
міської ради, санаторій-профілакторій “Лісовий” (м. Дніпро, вул. Березанівська, 
буд. 67); 
 санаторій-профілакторій “Джерело” ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”            
(м. Кривий Ріг, вул. Одеська, буд. 62); 
 комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська               
лікарня № 5” Криворізької міської ради (м. Кривий Ріг, вул. Поперечна, 1А) 

 

      Термін: невідкладно,  
             на період карантину ”. 
  

ІI. Про внесення змін до розділу ІІІ. “Щодо надання допомоги на період 

карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу 2019-nCoV-2, 

малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої 

необхідності” протоколу № 17 від 07 квітня 2020 року.  

 

СЛУХАЛИ: про надання допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням коронавірусу 2019-nCoV-2, малозабезпеченим верствам населення у 

вигляді товарів першої необхідності.  

 

ВИСТУПИЛИ: директор департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації КРИШЕНЬ О.В. 

 

ВИРІШИЛИ: 

викласти у новій редакції розділ ІІІ. “Щодо надання допомоги на період 

карантину, пов’язаного з поширенням коронавірусу 2019-nCoV-2, 

малозабезпеченим верствам населення у вигляді товарів першої необхідності” 

протоколу № 17 від 07 квітня 2020 року, а саме: 

“1. Затвердити перелік товарів першої необхідності для надання одноразової 

допомоги малозабезпеченим верствам населення на 1 особу на період карантину, 

пов’язаного з поширенням короновірусу 2019-nCoV-2, у вигляді пакунку, до 

складу якого входить: 

цукру –  1 кг; 

солі – 1,5 кг; 

олії соняшникової рафінованої – 0,9 мл; 

крупи пшеничної – 1 кг; 

крупи гречаної – 1 кг; 
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печива – 0,8 кг; 

муки – 1 кг; 

макаронних виробів – 0,8 кг; 

молока згущеного – 370 гр; 

мила – 100 гр; 

туалетного паперу – 1 шт. 
  антисептичний засіб для рук і шкіри, ємністю 150 мл – 1 шт. 
 
 

2. КРИШЕНЬ О.В. 

 

1) здійснити у найкоротший термін закупівлю пакунків з продовольчими 

та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим верствам населення 

одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного з поширенням 

короновірусу 2019-nCoV-2,  у кількості,  яку визначено  комунальним закладом  

“Центр здійснення соціальних виплат та надання інформаційно-консультативної 

допомоги з питань соціального захисту населення” Дніпропетровської обласної 

ради,  із застосуванням переговорної процедури відповідно до пункту 3 частини 2 

статті 35 Закону України “Про публічні закупівлі” для укладання відповідних 

договорів на 2020 рік за рахунок коштів місцевого бюджету, резервного фонду 

обласного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством; 

 

2) здійснити у найкоротший термін закупівлю 20 тисяч одиниць 

антисептичного засобу для рук та шкіри ємністю 150 мл, керуючись вимогами 

постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2020 № 225 “Деякі питання 

закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України”, 

шляхом оприлюднення звіту про укладений договір, договору про закупівлю та 

всіх додатків до нього, звіту про виконання договору відповідно до статті 10 

Закону України “Про публічні закупівлі”, за рахунок коштів місцевого бюджету, 

резервного фонду обласного бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством”; 

      Термін: невідкладно,  

            на період карантину 

 

3) забезпечити контроль за видачею територіальними центрами 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) пакунків з 

продовольчими та непродовольчими товарами для надання малозабезпеченим 

верствам населення одноразової допомоги на період карантину, пов’язаного з 

поширенням короновірусу 2019-nCoV-2. 

 

      Термін: до 01 травня 2020 року  
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 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 
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