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Головував: виконуючий обов’язки голови районної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій -  виконуючий 
обов’язки голови Новомосковської райдержадміністрації Денис ГАЛУШКА.

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

І. Підвищення рівня охоплення вакцинацією, забезпечення доступу 
до імунізації в Новомосковському районі проти гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про підвищення рівня охоплення вакцинацією, забезпечення 
доступу до імунізації в Новомосковському районі проти гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

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

райдержадміністрації ТАРАДЮК С.В.;
генеральний директор КГІ “Новомосковська центральна регіональна 

лікарня інтенсивного лікування ’’Михайлюта В.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.
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1.1. Забезпечити:
відкриття центрів масової вакцинації проти СОУГО-19 в районі 

та організувати його щоденну роботу;
належне кадрове забезпечення роботи центрів масової вакцинації проти 

СОУГО-19 з метою їх безперервної роботи, без вихідних;
належне функціонування пунктів щеплень відповідно до розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби СОУЮ-19, від 03 липня 2021 року № 47 та наявність 
в них вакцин;

можливість відвідування пунктів щеплень та центру масової вакцинації 
проти СОУГО-19 як за попереднім записом, так і в порядку живої черги;

підвезення людей з сільської місцевості до центрів масової вакцинації.

1.2. Здійснювати заходи з популяризації безкоштовної вакцинації 
від СОУГО-19 та проводити інформування населення щодо роботи центрів 
масової вакцинації.

Термін: невідкладно
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Про виконання 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 
кампанії вакцинації

Координацію роботи щодо виконання протокольного рішення покласти 
на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 
функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.

Виконуючий обов’язки голови 
районної комісії з питань 
ТЕБ і НС

Секретар районної комісі 
з питань ТЕБ і НС

Денис ЕАЛУШКА

Віталій ПРІМАК


