
 
 

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 № 46 позачергового засідання 
 

м. Дніпро 29 серпня 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: 

 

Про зміни, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від                       

26 серпня 2020 року № 760 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету 

Міністрів України”. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію про зміни, що внесені у постанову Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 серпня 2020 року № 760 “Про внесення змін до деяких 

актів Кабінету Міністрів України”. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

ПРОХОРЕНКО  

Василь Анатолійович 

  

начальник управління 

цивільного захисту 

облдержадміністрації  
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ВИРІШИЛИ: 

 
1. У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від              

26 серпня 2020 року № 760 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України”  внести до протоколу позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від   
29 липня 2020 року № 41 такі зміни:                   

 

1) пункт 1.2.1 доповнити підпунктом 3 такого змісту: 

“3) проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, 

для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом 

діяльності), дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність 

закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо).”. 
 

 

Термін: з моменту набрання чинності 

            постанови Кабінету Міністрів 

            України від 26.08.2020 № 760 

 

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 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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