
 
 

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 № 26 позачергового засідання 
 
 
м. Дніпро 06 травня 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 посилення контролю за заходами щодо запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 
на території області у зв’язку з різким зростанням кількості захворювань на  
COVID-19, з метою неухильного дотримання протиепідемічних заходів у вихідні та 
святкові дні, присвячені Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 
 
 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.; 
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 виконуючий обов’язки начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області  ПОТОЦЬКИЙ О.В.; 
 начальник Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській 
області ОГУРЧЕНКО В.Г. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 

 

Забезпечити: 

співробітників закладів охорони здоров’я засобами індивідуального 

захисту відповідно додатку 6 до Стандартів медичної допомоги “Коронавірусна  

хвороба (COVID-19)”, затверджених  наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 28 березня 2020 року № 722 (зі змінами) (додається); 

 дієвий контроль за розподілом між співробітниками закладів охорони 

здоров’я засобів індивідуального захисту, повідомляти про факти їх 

необґрунтованої економії головними лікарями облдержадміністрацію через 

департамент охорони здоров’я облдержадміністрації. 

 

Термін: невідкладно 

 

Забезпечити контроль за: 

своєчасним та повним проведенням профілактичних і протиепідемічних 

заходів у реабілітаційних центрах; 

доступом осіб на територію реабілітаційного центру виключно в засобах 

індивідуального захисту; 

залишенням території реабілітаційного центру особами, які перебувають 

на стаціонарному лікуванні, виключно в засобах індивідуального захисту; 

обмеженням прийому відвідувачів реабілітаційних центрів на період 

1. СЕРДЮКУ В.М. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД   

2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

КРИШЕНЬ О.В. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ШТЕПІ О.П. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
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карантину. 

Провести моніторинг та дослідження методом швидких тестів пацієнтів 

реабілітаційних центрів для алко/наркозалежних, а також скласти графік щодо 

щоденної перевірки таких пацієнтів за допомогою тестів ПЛР в ДУ 

“Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я Україниˮ за погодженням з відповідними відокремленими 

структурними підрозділами ДУ “Дніпропетровський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я Україниˮ. 

Організувати медико-санітарне спостереження та провести моніторинг 

виконання протиепідемічних заходів пацієнтами реабілітаційних центрів для 

алко/наркозалежних. 

Термін: постійно, на період карантину 

 

 

Взяти під особистий контроль питання дотримання санітарно-гігієнічних, 

санітарно-протиепідемічних правил і норм у вихідні та святкові дні, присвячені 

Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.  

 

Термін: з 00.00 08 травня 2020року до 

06.00 12 травня 2020 року 

 

 

Активізувати:  

роботу щодо розміщення пам’яток в місцях масового скупчення людей, 

на підприємствах, в установах, організаціях щодо поточної епідемічної 

ситуації, наявних ризиків інфікування гострою респіраторною хворобою 

3. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

4. СЕРДЮКУ В.М. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ШТЕПІ О.П. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 
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COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, а також щодо 

використання засобів індивідуального захисту; 

інформування населення з питань профілактики зараження 

коронавірусною хворобою COVID-19 через засоби масової інформації та 

операторів мобільного зв’язку; 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією, 

адміністративну, кримінальну відповідальність за порушення правил щодо 

карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і 

норм, передбачених Законом України “Про захист населення від інфекційних 

хвороб” із залученням всіх засобів масової інформації в межах повноважень. 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

 

Активізувати проведення цілеспрямованої санітарно-освітньої роботи 

серед батьків та здобувачів освіти, використовуючи всі доступні засоби 

інформації. 

Термін: постійно, на період карантину 

 

 

Посилити роботу з керівниками основних релігійних організацій 

області щодо переведення служб, мес і служінь  

дистанційно, з використанням цифрових технологій. 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

5. ПОЛТОРАЦЬКОМУ О.В. 

6. СЕРДЮКУ В.М. 

ПЕРШИНІЙ Н.Г. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

7. ЧЕРКАСОВУ В.І. 

ЛАШИНУ П.М. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ПОТОЦЬКОМУ О.В. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  
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Забезпечити дієвий контроль за проведенням дезінфекційних заходів у 

транспортних  засобах, що  здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення 

пасажирів, та у місцях масового скупчення людей (зупинки транспорту, 

автомобільні, залізничні вокзали, станції та інші місця, де перебувають 

пасажири, супермаркети, місця торгівлі продовольчими товарами, в тому числі 

ринки тощо). 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

Здійснювати контроль за роботою контрольно-пропускних пунктів, 
розташованих на території Дніпропетровської області (далі – КПП), щодо 
забезпечення в межах повноважень: 

особливого режиму в’їзду на територію області та виїзду з неї громадян і 
транспортних засобів; 

перевірки осіб, які перетинають КПП, з використанням відповідних баз 
обліку; 

проведення дистанційного вимірювання температури громадян (водіїв, 
пасажирів). 
             Термін: невідкладно, 

               на період карантину 
 

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО 

ОРГАНІЗОВУЮТЬ ТА/ АБО 

ЗДІЙСНЮЮТЬ РЕГУЛЯРНІ ТА 

НЕРЕГУЛЯРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 

ПАСАЖИРІВ 

8. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  
СЕЛИЩНИХ РАД  
СЕРДЮКУ В.М. 
ФЕДОРЧУК І.Ю. 
ШТЕПІ О.П. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 

 

9. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
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Забезпечити неухильне виконання вимог 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” (зі змінами), в тому числі встановлених нею 

заборон щодо: 

1) перебування в громадських місцях без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно; 

2) переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім 

випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли  

14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, 

прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до 

закону або повнолітніми родичами дитини; 

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх 

родичів дитини; 

4) відвідування закладів освіти її здобувачами; 

5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та 

прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі 

службової необхідності; 

6) відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 

7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних 

для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД 

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ 

ФОРМ ВЛАСНОСТІ  

КИРПИЧОВУ Е.О. 

ЛАШИНУ П.М. 

СЕРДЮКУ В.М. 

ПЕРШИНІЙ Н.Г. 

ПШЕНИЧНИКОВУ О.П. 

ЧЕРКАСОВУ В.І. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ШТЕПІ О.П. 

ПОТОЦЬКОМУ О.В. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 
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велосипеді, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) спортсменів 

штатних команд національних збірних команд України з олімпійських, 

неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, 

за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

8) роботи суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 

обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для 

транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та медичними виробами, технічними та іншими засобами 

реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та 

агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком 

свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними 

телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що 

відтворюють та передають інформацію, за умови забезпечення персоналу 

(зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більше одного 

відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших 

санітарних та протиепідемічних заходів; 

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 

а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших 

засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності автозаправних 

комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування 

та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних 

засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх 

частин та обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових 

операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення 

рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до 

Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, 

побутових виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг хімчистки, 

поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і 

заготівлі відходів, діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих 

послуг за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та 

відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 

захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів 
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засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними 

масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники 

та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів” (далі − агропродовольчі ринки), за умови 

дотримання протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, 

встановлених головним державним санітарним лікарем України; 

9) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та 

міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, крім перевезення: 

легковими автомобілями; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 

засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від форми 

власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, 

урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, 

водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 

правопорядку та цивільного захисту, суб’єктів господарювання, які мають 

безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під 

час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць 

для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 

або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб і 

виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, 

а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

Маршрути руху транспортних засобів, які були погоджені уповноваженим 

підрозділом Національної поліції в період дії карантину до 24 квітня 2020 р., 

вважаються такими, які продовжують діяти на період встановлення карантину 

згідно з цією постановою; 

працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які 

забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та 

надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, 

водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, 

правопорядку та цивільного захисту, осіб, які виявили бажання бути донорами 

крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її 

компонентів або на підставі довідки, що видається донору за місцем медичного 

обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, суб’єктів господарювання, 

які мають безперервний промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
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в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та 

автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах; 

10) перевезення пасажирів метрополітенами міста Дніпра; 

11) перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах 

внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та 

дальньому). Дозволяється здійснення акціонерним товариством “Українська 

залізниця” окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному 

сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за 

погодженням з Міністерством інфраструктури, а також окремих пасажирських 

рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких 

приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством 

інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією 

Державної прикордонної служби; 

12) здійснення постачальниками електричної енергії, операторами 

систем розподілу електричної енергії відключення та обмеження нижче 

технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми 

власності, вугледобувних підприємств; 

13) здійснення постачальниками природного газу припинення 

постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії 

(припинення забезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами 

природного газу, неподання оператору газотранспортної системи 

номінацій/реномінацій на транспортування природного газу для задоволення 

потреб споживачів, зменшення періоду постачання в інформаційній платформі 

оператора газотранспортної системи та/або надсилання доручень на 

припинення (обмеження) транспортування/розподілу природного газу для 

споживачів або припинення газопостачання) незалежно від форми власності, 

установивши, що на період встановлення карантину акціонерне товариство 

“Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” зобов’язане на умовах 

та у порядку, передбачених Положенням про покладення спеціальних 

обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р.  

№ 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 98, ст. 3226): 

укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та 

електричної енергії незалежно від форми власності, який звернувся з 

пропозицією укладення договору постачання природного газу, з дотриманням 

вимог законодавства; 

здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та 

електричної енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, 

передбачених пунктом 11 зазначеного Положення, за умови наявності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-%D0%BF#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/867-2018-%D0%BF#n12
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укладених належним чином договорів постачання природного газу з такими 

виробниками теплової та електричної енергії; 

включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі 

оператора газотранспортної системи виробників теплової та електричної 

енергії, з якими укладені належним чином договори постачання природного 

газу; 

14) відвідування установ і закладів, що надають паліативну допомогу, 

соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/ перебувають 

діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, 

особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і 

закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих 

обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово); 

15) відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без 

громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового 

розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які 

перебувають в таких пунктах; 

16) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус; 

17) самовільного залишення місця обсервації (ізоляції). 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

1) забезпечити контроль щодо: 

проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням 

агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог до діяльності 

агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним 

лікарем України; 

присутності не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку 

протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок, 

зазначених в абзаці другому цього пункту; 

2) інформувати про проведену роботу керівника робіт з ліквідації 

наслідків  надзвичайної ситуації – заступника голови облдержадміністрації 

Максима СКРИПНІКА та секретаріат регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

 
Термін: щоденно, на період карантину 

 

10. ПОТОЦЬКОМУ О.В. 

ШТЕПІ О.П. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 
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1) здійснювати постійний контроль щодо забезпечення охорони 

публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій території до об’єктів 

госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації (ізоляції); 

2) забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням режиму 

обсервації (ізоляції), самоізоляції; 

3) посилити патрулювання громадських місць. 

 

Термін: щоденно, на період карантину 

 

 

 

  

Забезпечити контроль щодо виконання санітарно-епідеміологічної норми: 

відстань у прикасовій та касовій зонах між особами (за винятком покупця 

і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних 

захисних екранів; 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які 

очікують дозволу на вхід до приміщень. 

Термін: постійно, на період карантину 

 

  

11. ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

12. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД 

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, 

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ 

ФОРМ ВЛАСНОСТІ  

13. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД 

КУЛЬБАЧУ А.А. 
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Забезпечити проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, 

навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах. 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

14. Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій електронною поштою: tumnspress@adm.dp.gov.ua та штаб з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

регіонального рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби  

COVID-19 . 

Термін: щочетверга, на період 

карантину (за виключенням п.7 

протоколу) 

        

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 
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