
 
 

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 № 20 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 17 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. Зміни до карантинних обмежень, внесених постановою Кабінету 

Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 262 “Про  внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 р. № 211”, з метою  

недопущення поширення захворювань, спричинених гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: про зміни до карантинних обмежень з урахуванням положень 

статей 29, 30 і 32 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2020 року № 262 “Про  

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня  2020 р. 

№ 211”, з метою  недопущення поширення захворювань, спричинених гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
 

ВИСТУПИЛИ: 
начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації  

ПРОХОРЕНКО В.А.; 
 директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації                    
СЕРДЮК В.М.; 
 керівник Державної установи “Дніпропетровський обласний лабораторний 
центр” Міністерства  охорони здоров’я України ШТЕПА О.П.; 
 начальник управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації ФЕДОРЧУК І.Ю. 
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ВИРІШИЛИ: 
Внести до розділу ІІ протоколу № 19 позачергового засідання 

Дніпропетровської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій такі зміни, виклавши  пункти 2 та 4 розділу ІІ у новій 
редакції: 

 

З метою вжиття необхідних  додаткових  заходів  для  відвернення  загрози 
та  забезпечення безпеки і здоров’я громадян  та  запобігання  поширенню  на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням  статей 29, 30, 32 Закону  України  
“Про  захист  населення від інфекційних  хвороб” і  постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 року № 211 “Про запобігання  поширенню  на  
території  України  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2”, за результатами наради членів  Державної  комісії з 
питань  техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 квітня 
2020 року  № 16311/0/1-20 рекомендується запровадити відповідно до 
законодавства додаткові  обмежувальні протиепідемічні заходи на період з 13.00 
18 квітня 2020 року до 06.00 21 квітня 2020 року, зокрема щодо  пересування  та 
перебування громадян у громадських місцях, закладах освіти,  парках, скверах, 
зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, спортивних та дитячих 
майданчиках, а також щодо регулярних спеціальних перевезень працівників, що 
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, які забезпечують 
життєдіяльність населення. 

 

Термін: з 13.00 18 квітня 2020 року  

              до 06.00 21 квітня 2020 року” 
 

 
Забезпечити контроль: 
за дотриманням під час карантину підприємствами, установами  та  

організаціями  заходів  з  протидії  поширенню  гострої респіраторної хвороби 

“2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

 

“4. ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ШТЕПІ О.П. 
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COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,  та особами, які підписали 
особисті зобов’язання щодо самоізоляції; 
 за пересуванням та перебуванням громадян у громадських місцях, закладах 
освіти,  парках, скверах, зонах відпочинку, лісопаркових та прибережних зонах, 
спортивних та дитячих майданчиках, а також за регулярними спеціальними 
перевезеннями працівників, що працюють на підприємствах, в установах, 
організаціях, які забезпечують життєдіяльність населення, у період з 13.00  
18 квітня 2020 року до 06.00 21 квітня 2020 року. 
 

Застосовувати до виявлених порушників засоби адміністративного впливу. 

 

Термін: з 13.00 18 квітня 2020 року  

              до 06.00 21 квітня 2020 року” 

 

II. Щодо організації заходів з питань обов’язкової госпіталізації осіб, які 

здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів).  

  

СЛУХАЛИ: про організацію заходів з питань обов’язкової госпіталізації 

осіб, які здійснюють перетин державного кордону, до обсерваторів (ізоляторів).  
 

ВИСТУПИЛИ: 
 директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації                    
СЕРДЮК В.М.; 
  

ВИРІШИЛИ: 
 
Затвердити: 
1) примірний договір щодо відшкодування витрат, пов’язаних з тимчасовим 

розміщенням осіб, що перебувають на обов‘язковій обсервації (ізоляції ) – 
Додаток 1; 

 
2) бланк  інформованої добровільної згоди особи, яка здійснює перетин 

державного кордону, на обов’язкову госпіталізацію до обсерваторів (ізоляторів) – 
Додаток 2. 

 

III. Затвердження Плану заходів на 2020 рік з протидії пожежам у лісових 

масивах, природних заповідниках, на сільгоспугіддях, інших земельних ділянках. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження Плану заходів на 2020 рік з протидії 

пожежам у лісових масивах, природних заповідниках, на сільгоспугіддях, інших 

земельних ділянках. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

 Начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації                    
ПРОХОРЕНКО А.А. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

 Затвердити План заходів роботи на 2020 рік з протидії пожежам у лісових 
масивах, природних заповідниках, на сільгоспугіддях, інших земельних ділянках. 
 

IV. Про виділення засобів захисту органів дихання. 

ВИСТУПИЛИ: 

начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській 

області з реагування на надзвичайні ситуації КУЛЬБАЧ А.А.; 

заступник начальника управління цивільного захисту облдержадміністрації 

– начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та інформування 

населення  КУРЯЧЕНКО Т.М. 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. ПРОХОРЕНКУ В.А. 

 

Підготувати проєкт розпорядження голови облдержадміністрації стосовно 

виділення з регіонального матеріального резерву індивідуальних засобів захисту: 

 

1) для організації роботи рятувальних бригад щодо нейтралізації впливу 

небезпечних біологічних речовин (санітарна обробка та первинна 

деконтамінація) на територіях, де можливе розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а 

також для здійснення заходів у пожежонебезпечний період виділити з 

регіонального матеріального резерву Головному управлінню ДСНС України у 

Дніпропетровській області: 

респіратори протиаерозольні “М-110 П-3К” –  500 шт;  

 

 
 
 
Голова регіональної комісії     Олександр БОНДАРЕНКО 
                                                         
 
 
 
Секретар регіональної комісії                           Яна ТОПТУН 
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