
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

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

 

Протокол № 38 позачергового засідання 

 

м. Дніпро 26  червня 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). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

I. Заходи щодо запобігання поширенню на території області гострої 

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

 

I. Заходи щодо запобігання поширенню на території області гострої 

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

 

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання поширенню на території 

області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

Sars-CoV-2. 

 

 ВИСТУПИЛИ: 

 начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації 

ПРОХОРЕНКО В.А. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

mailto:mnsiav@go.dnepr.net
mailto:mnsiav@go.dnepr.net
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ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

СЕРДЮКУ В.М. 

ЧЕРКАСОВУ В.І. 

ПРОХОРЕНКУ В.А. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ЛАШИНУ П.М. 

ЗБОРЕЦЬ Н.В. 

ПОТОЦЬКОМУ О.В. 

ЧУБУ Р.В. 

ОГУРЧЕНКУ В.Г. 

 

1.1. Забезпечити (із залученням засобів масової інформації для 

висвітлення процесу та результатів) проведення регулярних моніторингових 

перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог 

до функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме: стосовно 

дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення 

визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на 

об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у 

громадському транспорті. 

1.2. Посилити заходи (у тому числі із застосуванням електронного 

сервісу “Дій вдома”) щодо проведення протиепідемічного розслідування, 

обстеження та контролю в осередках поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом Sars-CoV-2, зокрема стосовно нагляду 

за особами, які спілкувалися з хворим, роз’єднання контактних осіб, організації 

екстреної профілактики серед осіб, що імовірно могли бути інфіковані, 

організації поточної та заключної дезінфекції в епідемічних осередках, 

санітарно-просвітницької роботи з населенням. 

1.3. Рекомендувати: 

обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів 

розважальної діяльності до 22 години; 

забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення 

навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження. 

1.4. Провести відповідно до компетенції інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед населення через засоби масової, соціальної мережі та інші канали 

інформації щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів під час 

погіршення епідемічної ситуації в Україні. 

 

Термін: на період карантину 

 
 

Про виконання протокольних рішень інформувати регіональну комісію з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій через 

управління цивільного захисту облдержадміністрації електронною поштою: 

tumnspress@adm.dp.gov.ua та штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної 
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надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19: shtaboda@adm.dp.gov.ua. 

 

Термін: щочетверга, на період   

               карантину 

 

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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