
 
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 № 51 позачергового засідання 
 

м. Дніпро 11 жовтня 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, члени регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком). 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Заходи із запобігання поширенню на території області гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

ІІ. Щодо проведення заходів оперативного інформування населення 
через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали 
сповіщення про епідеміологічну ситуацію стосовно поширення COVID-19. 

ІІІ. Інше. 
IV. Звітування. 
 
І. Заходи із запобігання поширенню на території області гострої 

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

СЛУХАЛИ: про заходи із запобігання поширенню на території області гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом       SARS-CoV-2. 

 
ВИСТУПИЛИ: 

директор державної установи “Дніпропетровський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров`я України”, головний 
санітарний лікар області ЧУБ Р.В.; 

директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
СЕРДЮК В.М.; 

начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації 
ПРОХОРЕНКО В.А. 
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ВИРІШИЛИ: 
 
1. На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від                  

22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом               
SARS-CoV-2” (із змінами) (далі – постанова КМУ № 641), на підставі оцінки 
епідемічних показників та з урахуванням рішень протоколу позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 09 жовтня 2020 року № 35 встановити:  

1) “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки поширення  
COVID-19 у м. Дніпро та Дніпровському районі; 

2) “жовтий” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у  
м. Кривий Ріг, м. Новомосковськ, м. Павлоград, м. Синельникове, м. Тернівка 
та Петриківському, П’ятихатському і Солонянському районах.  

 
Термін: з 00.00 12 жовтня 2020 року 
 

На території решти районів, міст обласного значення та об’єднаних 
територіальних громад Дніпропетровської області застосовуються 
протиепідемічні заходи, передбачені для “зеленого” рівня епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19. 

Термін: на період карантину 
 

2. КЛИМЕНОВУ Я.М. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо виконання протиепідемічних обмежень, передбачених для 
“зеленого”, “жовтого” та “помаранчевого” рівнів епідемічної небезпеки.  

 
Термін: постійно, на період карантину 

 
3. ФЕДОРЧУК І.Ю. 

ЩАДИЛУ А.А. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

 
Враховуючи встановлені рівні епідемічної небезпеки поширення   

COVID-19, забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням 
обмежень, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, 
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визначених постановою КМУ № 641. У межах компетенції здійснити комплекс 
заходів щодо посилення роботи з виявлення та припинення фактів вчинення 
адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 443 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 

 

Термін: постійно, на період карантину 
 

4. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 
ФЕДОРЧУК І.Ю. 
ПРОХОРЕНКУ В.А. 
ЩАДИЛУ А.А. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 

 

Забезпечити під час виборчого процесу дотримання протиепідемічних 

заходів відповідно до Порядку здійснення протиепідемічних заходів під час 

організації та проведення виборів, затвердженого постановою КМУ № 641. 

 

Термін: на період карантину 

 

5. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ  

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,  

СЕЛИЩНИХ РАД  

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛАМ  

МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,  

УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ  

УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

 

5.1. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, 

передбаченими постановою КМУ № 641. 

 

5.2. Вжити протиепідемічних заходів, які визначаються постановою КМУ 

№ 641, цими протокольними рішеннями та здійснювати контроль за їх 

виконанням. 
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5.3. Взяти під особистий контроль та забезпечити ефективне виконання 

рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій та попередніх рішень регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
 

Термін: на період карантину 

 
6. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 
СЕРДЮКУ В.М. 

 

Забезпечити: 

закупівлю для закладів охорони здоров’я кисневих концентраторів для 

лікування хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – COVID-19); 

підведення до вже виділених ліжок для лікування COVID-19 кисневої 

підтримки на рівні не менше ніж 80 відсотків від їх загальної кількості 

(завершити таку роботу до 30 жовтня 2020 року);   

залучення до роботи у стаціонарах волонтерів, лікарів-інтернів та 

студентів 5 – 6 курсів вищих медичних навчальних закладів, готових за 

трудовими угодами залучитися до боротьби з поширенням в Україні COVID-19 

(у тому числі працівників Червоного Хреста, які мають відповідні 

навички/освіту); 

готовність медичних закладів до нової хвилі поширення COVID-19, 

створення у стаціонарах достатнього запасу лікарських засобів та медичних 

виробів, які передбачені протоколом надання медичної допомоги особам, 

хворим та із підозрою на COVID-19; 

здійснення контролю за суворим дотриманням протиепідемічних заходів 

у громадських місцях, на виробництвах тощо;  

роботу телефонних гарячих ліній щодо захворюваності населення на 

COVID-19; 

здійснення додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів 

охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні на роботах з ліквідації епідемії 

COVID-19, та вжиття відповідних заходів згідно із законодавством; 

підготовку додаткової кількості ліжок у лікувальних закладах з 

обов’язковим підведенням кисню для пацієнтів, хворих або із підозрою на 

COVID-19, із урахуванням сезонного зростання рівня захворюваності на грип 

та гострі респіраторні захворювання;  

формування на рівні областей (а у разі потреби на рівні окремих міст) 

обсерваторів/мобільних шпиталів (спортивні та/або концертні, виставкові зали 

тощо) з обов’язковим опаленням цих приміщень, забезпеченням киснем. 

 

Термін: на період карантину 
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7. ЧУБУ Р.В. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

 

Забезпечити відповідно до вимог законодавства (закони України “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” та “Про 

захист населення від інфекційних хвороб”) здійснення державного санітарно-

епідеміологічного нагляду та епідемічних розслідувань (відстеження 

контактних осіб з відповідними наслідками). 

 

Термін: на період карантину 

 

8. МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

ПОЛТОРАЦЬКОМУ О.В. 

 

Опрацювати питання щодо тимчасового припинення відвідування 

закладів освіти учнями та студентами відповідних закладів (по всій області), 

зокрема шляхом перенесення канікул та забезпечення навчання з 

використанням дистанційних методів (з урахуванням планів навчання та 

матеріально-технічних можливостей реалізації).  

З огляду на зазначене рекомендуємо засновникам закладів освіти області 

внести зміни до структури/тривалості навчального року, необхідні для 

проведення осінніх канікул з 15 по 30 жовтня 2020 року включно. 

Рекомендувати керівникам закладів вищої, фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної) освіти запровадити дистанційне навчання              

з 15 жовтня по 15 листопада, шляхом внесення необхідних змін до графіка 

освітнього процесу та розкладу занять. 

 

ІІ. Щодо проведення заходів оперативного інформування населення 

через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали 

сповіщення про епідеміологічну ситуацію стосовно поширення COVID-19. 

 

СЛУХАЛИ: про проведення заходів оперативного інформування населення 

через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали сповіщення 

про епідеміологічну ситуацію стосовно поширення COVID-19. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

начальник управління цивільного захисту облдержадміністрації 

ПРОХОРЕНКО В.А. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

1. СВІТЛІЧНІЙ С.М. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Провести роз’яснювальну роботу серед глав церков і релігійних 

організацій області стосовно необхідності дотримання всіма релігійними 
осередками області визначених Урядом карантинних обмежень, у тому числі 
щодо здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій у 
культових будівлях, інших місцях богослужінь або релігійних зібрань, місцях 
паломництва, а також щодо перебування громадян у таких будівлях і місцях. 

 
Термін: постійно, на період карантину 
 

2. КЛИМЕНОВУ Я.М. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 
КУЛЬБАЧУ А.А. 

 
Забезпечити: 
щоденне оприлюднення через вебресурси, соціальні мережі та інші 

засоби комунікації оперативної інформації щодо стану поширення COVID-19 та 
офіційної статистичної інформації про кількість хворих; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням шляхом 
поширення соціальної реклами щодо профілактики захворювання на COVID-19 
і можливих наслідків захворювання, надання сприяння іншим органам влади у 
протидії COVID-19; 

запровадження активної інформаційно-роз’яснювальної кампанії з 
приводу необхідності дотримання карантинних обмежень та правил. 

 
Термін: постійно, на період карантину 

 
3. ПРОХОРЕНКУ В.А. 

ШАПОВАЛОВІЙ Т.М. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 
Забезпечити висвітлення рішень державної, регіональної та місцевих 

комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 
 

Термін: постійно, на період карантину 
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4. ЩАДИЛУ А.А. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ПАРАЩЕНКУ В.А. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

 

Забезпечити інформування місцевих громад про дотримання суб’єктами 

господарювання встановлених санітарно-епідемічних вимог в умовах 

адаптивного карантину, зокрема 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 тощо. 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

5. КЛИМЕНОВУ Я.М. 

 

Забезпечити: 

проведення щотижневих брифінгів щодо запровадження 

протиепідемічних заходів на території області; 

проведення щомісяця тематичних медіазаходів (брифінгів, прес-

конференцій, коментарів для засобів масової інформації) щодо необхідності 

дотримання протиепідемічних вимог із залученням експертів, представників 

заінтересованих інститутів громадянського суспільства, у тому числі 

молодіжних громадських організацій, лідерів думок, міжнародних організацій; 

налагодження взаємодії між представниками інститутів громадянського 

суспільства, лідерами громадської думки з метою залучення їх до проведення 

інформаційної кампанії щодо важливості дотримання протиепідемічних 

заходів. 

Термін: постійно, на період карантину 

 

ІІІ. Інше. 

 

СЛУХАЛИ: про необхідність оновити перелік закладів охорони здоров’я 1-ої та 

2-ої хвилі, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації  

СЕРДЮК В.М. 
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ВИРІШИЛИ: 

 
1.1. Затвердити оновлений перелік закладів охорони здоров’я 1-ої та  

2-ої хвилі, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (додається). 
  

1.2. Переліки закладів охорони здоров’я 1-ої та 2-ої хвилі, затверджені 
протоколами позачергових засідань регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25 вересня 2020 року № 48 та 
від 02 жовтня 2020 року № 50, зняти з контролю. 

 

1.3. СЕРДЮКУ В.М. 

 

Погодити з керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 

поширенням гострої респіраторної хвороби (COVID-19), оновлений перелік 

закладів охорони здоров’я 1-ої та 2-ої хвилі, що визначені для госпіталізації 

пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 
IV. Звітування. 

 
1. КЛИМЕНОВУ Я.М. 

СВІТЛІЧНІЙ С.М. 
СЕРДЮКУ В.М. 
ФЕДОРЧУК І.Ю. 
ШАПОВАЛОВІЙ Т.М. 
ЩАДИЛУ А.А. 
КАЛЮЖНОМУ А.П. 
ГОРДІЙЧУКУ В.І. 
ПАРАЩЕНКУ В.А. 
КУЛЬБАЧУ А.А. 
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 
ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД 

 

Про стан виконання передбачених цим протоколом заходів 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: щоп’ятниці до 13.00, на період 

карантину 
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2. КЛИМЕНОВУ Я.М. 

 

2.1. Забезпечити подання щотижневих планів-графіків проведення 

заходів, передбачених розділом ІІ протоколу позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 09 жовтня 2020 року № 35 та розділом ІІ цього протоколу, до 

Міністерства культури та інформаційної політики України в електронній формі 

на адресу: covid@mkpi.gov.ua. 

 

Термін: щоп’ятниці до 13.00, на період 

карантину 

 

2.2. Забезпечити щотижневе інформування Секретаріату Кабінету 

Міністрів України та Міністерства культури та інформаційної політики України 

на адресу: covid@mkpi.gov.ua про стан виконання заходів, передбачених 

розділом ІІ протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09 жовтня  

2020 року № 35. 

Термін: щопонеділка до 16.00, 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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