
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Протокол № 16 

чергового засідання
м. Новомосковськ “18” червня 2021 року

Головував: голова районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій голова Новомосковської
райдержадміністрації Михайло ВИШНЕВСЬКИЙ.

Присутні: секретар районної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій Віталій ГГРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) та заходи 
щодо покращення стану їх утримання.

II. Санітарно-епідемічний етан в Новомосковському районі та заходи 
із запобігання поширенню на території області гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ38-СоУ-2.

І. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) та заходи 
щодо покращення стану їх утримання.

СЛУХАЛИ: про стан утримання протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж) та заходи щодо 
покращення стану його утримання.

ВИСТУПИЛИ:
начальник Новомосковського районного управління Головного управління 

ДСНС України у Дніпропетровській області ГУЗІЄНКО О.М.

ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, 
БІЛЯКОВУ С.М.

1.1. Розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій питання щодо:

1) належного утримання джерел протипожежного водопостачання 
(пожежних гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж, пірсів), яке 
повинно включати забезпечення:
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справного стану;
відповідними покажчиками;
вільного доступу;
необхідність фарбування кришок люків у червоний колір;
очищення колодязів від сміття;
утеплення (за необхідністю);
необхідного об’єму (рівня) води штучних пожежних водоймищ; 

забезпечення вільних під’їздів з твердим покриттям;
2) необхідності облаштування природних та штучних водойм (річки, 

канали, водосховища, озера, ставки) пірсами придатними для забору води 
пожежними автоцистернами. Особливу увагу звернути на населені пункти, де 
відсутні джерела протипожежного водопостачання

1.2. Спільно з балансоутримувачами джерел протипожежного 
водопостачання скласти графіки ремонту пожежних гідрантів, пожежних 
водоймищ, водонапірних веж, пірсів та затвердити їх керівництвом 
балансоутримувача та керівництвом місцевих органів влади.

1.3 . Внести до програм соціально-економічного розвитку міст, районів 
та територіальних громад питання виділення коштів комунальним 
підприємствам, підприємствам-балансоутримувачам водогінних мереж 
для покращення системи протипожежного водопостачання (встановлення, 
ремонт, утримання у належному стані пожежних гідрантів, пожежних 
водоймищ, водонапірних веж, облаштування пірсів, під’їздів до природних 
та штучних водойм).

Термін: до 01 серпня 2021 року

2. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
сумісно з керівниками комунальних підприємств, 
підприємств-балансоузримувачів водогінних мереж, 
керівникам об’єктів господарювання,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

2.1. Здійснити ремонт, технічне обслуговування, а у разі демонтування -  
відновлення джерел зовнішнього протипожежного водопостачання (пожежних 
гідрантів, пожежних водоймищ, водонапірних веж, пірсів).

2.2. Забезпечити обладнання всіх джерел зовнішнього протипожежного 
водопостачання відповідними покажчиками встановленого зразку.

Термін: до 01 жовтня 2021 року

3. ГУЗІСНКОО.М.

Провести протягом вересня -  жовтня 2021 року перевірку технічного 
стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання відповідно до 
вимог Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану 
джерел зовнішнього протипожежного водопостачання, затвердженої наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2015 № 696, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 03.07.2015 за № 780/27225, за результатами якої 
поінформувати регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій.

Термін: до 15 листопада 2021 року
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4. КАЛЮЖНІЙ Н.П.

Взяти під особистий контроль приведення вуличних пожежних гідрантів 
у належний працездатний стан у місті Переіцепине у Перещепинській 
об’єднаній територіальній громаді.

Термін: постійно

II. Санітарно-епідемічний стан в Новомосковському районі та заходи 
із запобігання поширенню на території області гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про санітарно-епідемічний стан в області та заходи із 
запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАИЛ-СоУ-З.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я 

райдержадміністрації ТАРАДЮК С.В.;
виконуюча обов'язки начальника відокремленого структурного підрозділу 

“Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної 
установи “Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони здоров’я України” ТАРАНЕНКО Н.В.;

начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.

ВИРІШИЛИ:
1. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
БАИШСоУ-З” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), встановити 
на території Новомосковського району “зелений” рівень епідемічної 
небезпеки, відповідно до якого забороняється:

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами 

без громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, 
що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною 
страховою компанією, яка має представництво на території України чи 
договірні відносини із страховою комнанією-партнером на території України



(асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУЮ-19, обсервацією, 
та діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, 
що здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів 
екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних 
бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО 
та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині 
державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України 
“Про прикордонний контроль”;

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами 
без громадянства без негативного результату тестування на СОУГО-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена 
коронавірусу 8АИ.8-СоУ-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину 
державного кордону, або документа, що підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації від СОУГО-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі -  документ, 
що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно 
до Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно 
до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання 
документів про вакцинацію, крім:

іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років; 
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території 

України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового 
захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ 
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 
акредитованих в Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО 
та держав-учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть 
участь у заходах з підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього 
підпункту, уповноважена службова особа підрозділу охорони державного 
кордону відмовляє іноземцям та особам без громадянства у перетині
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державного кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про 
прикордонний контроль”;

6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 
соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 
тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 
клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 
та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 
масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови 
наявності в усіх учасників та організаторів заходу негативного результату 
тестування на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес- 
тесту на визначення антигена коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2, яке проведене не 
більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, що підтверджує 
отримання повного курсу вакцинації;

7) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий 
транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

8) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у
яких:

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 
між клієнтами не менш як 1,5 метра;

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 
за їх використанням;

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 
обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 
видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).
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2, СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ГА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

2Л. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, 
передбаченими Постановою КМУ № 1236.

2.2. Вжити протиепідемічних заходів, які визначаються Постановою 
КМУ № 1236, цими протокольними рішеннями, та здійснювати контроль 
за їх виконанням.

Термін: на період карантину
3. ТАРАДЮК С.В.
Підготувати проект розпорядження голови райдержадміністрації щодо 

продовження карантину на території Новомосковського району до 22 червня 
2021 року.

Термін: до 29 червня 2021 року
4. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, 
ГУЗІЄНКО О.М.,
БІЛЯКОВУ С.М.,

Про виконання розділу І протокольного рішення інформувати 
райдержадміністрацію через секретаря районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (на електронну пошту: 
ргітак пгба@і.иа).

Термін: щочетверга на період 
карантину

5. Зняти з контролю протокол позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 
19 лютого 2021 року № 5 (із змінами).

Термін: з 17 червня 2021 року

Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти на 
заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних 
повноважень, контроль залишаю за собою.

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС
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Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК


