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Протокол № 9 позачергового засідання 

 
м. Дніпро 16 березня 2020 року 

 
Головував: заступник голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Скрипнік М.В. 
 
Присутні: секретар регіональної комісії Топтун Я.П., члени регіональної комісії  
(за списком) та запрошені (за списком). 
 

I. Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом CORVID-19 (2019-nCoV-2), та забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення на території області. 
 
 СЛУХАЛИ: про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом COVID-19 (2019-nCoV-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: 

Надати до департаменту економічного розвитку Дніпропетровської 

облдержадміністрації деталізовані розрахунки щодо використання коштів 

резервного фонду обласного бюджету для здійснення невідкладних 

протиепідемічних заходів та забезпечення готовності закладів охорони здоров’я 

Дніпропетровської області для надання медичної допомоги особам, які 

відповідають визначенню випадку захворювання на коронавірус 2019-nCoV-2. 
 

Термін: 16 березня 2020 року 

1. СЕРДЮКУ В.М. 

ШЕБЕКО Т.І. 
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2. СЕРДЮКУ В.М. 

ШТЕПІ О.П. 

 

2.1. Підготувати деталізовані розрахунки та надати пропозиції до 

облдержадміністрації щодо потреби у засобах індивідуального захисту медичних 

працівників Дніпропетровської області та працівників Державної установи 

“Дніпропетровський обласний лабораторний центр” Міністерства  охорони здоров’я 

України, задіяних у заходах з протидії поширенню коронавірусу CORVID-19, та 

потреби у кількості дезінфікуючих засобів для проведення санітарної обробки 
приміщень закладів, які визначені для заходів обсервації. 

2.2. Опрацювати питання щодо страхування  медичних працівників 

Дніпропетровської області, задіяних у заходах з протидії поширенню 

коронавірусу CORVID-19 та надати пропозиції до облдержадміністрації. 

 

Термін: невідкладно. 

 

3.1. Визначити комунальне підприємство “Оздоровлення та відпочинок” 

Дніпровської міської ради  табір “Оздоровлення та відпочинок”, що знаходиться 

за адресою: м. Дніпро, вул. Березанівська, буд. 67, закладом (далі – ЗАКЛАД), 

який буде працювати у режимі карантину на період проведення заходів обсервації 

осіб, що прибули із зон ризику ураження коронавірусом CORVID-19.  

3.2. Організувати розміщення та харчування осіб, що прибули із зон ризику 

ураження коронавірусом CORVID-19, у ЗАКЛАДІ.  

3.3. Забезпечити охорону правопорядку на території ЗАКЛАДУ (по 

зовнішньому та  внутрішньому периметру). 

3.4. Забезпечити контроль за санітарно-гігієнічним станом осіб, що 

знаходяться на території ЗАКЛАДУ. 

3.5. Осіб, що прибувають із зон ризику ураження коронавірусом CORVID-

19, доставляти до ЗАКЛАДУ для проведення заходів обсервації, в тому числі 

організувати обсервацію працівників обласного комунального підприємства 

культури “Дніпропетровський академічний театр опери та балету” та 

супроводжуючих осіб, які повертаються з гастрольного відрядження від кордону 

Франції та перетинали територію Німеччини, Польщі та інших країн Європи, 

3. СВІРЕНКУ О.А. 
ФІЛАТОВУ Б.А. 
ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 
СЕРДЮКУ В.М. 
ШТЕПІ О.П. 

КЕДІ О.М. 

РОГАЛЬСЬКІЙ Н.І. 

БЕРЕЗОВСЬКІЙ Л.В. 
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серед яких є особи, які мають підвищену температуру тіла та ознаки гострої 

респіраторної вірусної інфекції. 

3.6. Після закінчення карантинних заходів організувати та провести 

санітарну обробку приміщень ЗАКЛАДУ, що використовувались для заходів 

обсервації. 

 

Термін: невідкладно 

 

4. ОГУРЧЕНКУ В.Г. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
СЕРДЮКУ В.М. 
ШТЕПІ О.П. 
 

Організувати та здійснити проведення карантинних заходів (опитування, 

анкетування, температурний скринінг тощо) на стаціонарних постах поліції, що 

знаходяться на території Дніпропетровської області, щодо осіб, які прибувають на 

територію області, з метою виявлення осіб з підозрою на захворювання гострою 

респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом COVID-19. 

 

Термін: невідкладно 

 

5. СЕРДЮКУ В.М. 

 

5.1. Розглянути питання щодо введення карантиного режиму в закладах 

охорони здоров'я всіх форм власності, припинити планову госпіталізацію, по 

можливості перевести консультації в телефонний та онлайн режими. 

5.2. Забезпечити дієвий контроль за виконанням рішень, викладених в 

цьому протоколі. 

 

Термін: невідкладно,  

на період карантину 

 

Заступник голови 
регіональної комісії                                                          М.В.СКРИПНІК 
 
 
Секретар 
регіональної комісії                                                           Я.П.ТОПТУН 
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