
 
 

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 № 8 позачергового засідання 

 

м. Дніпро 20 березня 2021 року 

 

 

Головував: перший заступник голови регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, перший заступник 

голови облдержадміністрації Володимир ОРЛОВ. 

 

Присутні: секретар регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Яна ТОПТУН, члени регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та 

запрошені (за списком). 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 

поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

 

І. Санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 

поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із запобігання 

поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

виконуюча обов’язки директора департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації КУЛИК В.В.; 
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виконуючий обов’язки генерального директора Державної установи 

“Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України”, головний санітарний лікар області ВАЛЬЧУК С.І.; 

 виконуюча обов’язки начальника управління цивільного захисту 

облдержадміністрації КУРЯЧЕНКО Т.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня  

2020 року № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, далі – Постанова КМУ № 1236) 

встановити на території Дніпропетровської області “помаранчевий” рівень 

епідемічної небезпеки, який є попереджувальним рівнем та свідчить про 

ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до 

запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. 

 

Термін: з 20 березня 2021 року 

 

2. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛАМ  

МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,  

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

 

2.1. На території області діють обмежувальні протиепідемічні заходи, 

передбачені пунктом 3 Постанови КМУ № 1236 та рішеннями протоколу 

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2021 року № 5. 

2.2. Додатково на території області запровадити посилені заходи 

контролю за дотриманням на території області встановлених обмежувальних 

протиепідемічних заходів, готовності закладів охорони здоров’я до прийому 

хворих на COVID-19, виявлення та реєстрації осіб з підозрою на COVID-19 

відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

  

Термін: на період карантину 
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3. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
КРИШЕНЬ О.В. 
КУЛИК В.В. 

 

Вжити заходів щодо активізації вакцинації проти гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та здійснювати 

моніторинг за показниками щеплення. 

 

Термін: невідкладно 

 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛАМ  

МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Про виконання протокольних рішень цього протоколу інформувати 

регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій через управління цивільного захисту облдержадміністрації 

електронною поштою: tumnspress@adm.dp.gov.ua та 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. 

 

 

 

Перший заступник голови 

регіональної комісії                               Володимир ОРЛОВ 

 

 

Секретар регіональної комісії                    Яна ТОПТУН 
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