
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 56 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “06” листопада 2020 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 ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

I. Заходи із запобігання поширенню на території Новомосковського
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АИ8-СоУ-2.

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

І. Заходи із запобігання поширенню на території Новомосковського 
району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

СЛУХАЛИ: про заходи із запобігання поширенню на території 
Новомосковського району гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2.

ВИСТУПИЛИ:
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій -  голова Новомосковської райдержадміністрації 
Михайло Вишневський;

начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області 
Сергій Плачков;

начальник районного відділу освіти Олена Щербакова;

ВИРІШИЛИ:
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.07.2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2” (із змінами), на підставі оцінки епідемічних показників,
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що сталися на території Новомосковської райдержадміністрації (виявлення 
у працівника райдержадміністрації із температурою тіла вище 37°С 
із симптомами ГРВІ та підозрою на СОУГО-19) та з урахуванням рішень 
протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 року № 35:

1. Працівника із підозрою на СОУГО-19 направити на самоізоляцію 
в домашніх умовах. Стосовно неї застосовується алгоритм подальших дій, 
передбачених наказом МОЗ від 28 березня 2020 року № 722 (негайне звернення 
до сімейного лікаря, дотримання правил перебування на самоізоляції, вказівок 
сімейного лікаря та інших медичних фахівців).

У працівника із підозрою на СОУЮ-19 взяти контактні дані, 
які у подальшому передати до відповідного підрозділу поліції для контролю 
щодо дотримання заходів самоізоляції. У разі наявності в особи симптомів 
тяжкої гострої респіраторної інфекції СОУГО-19 (температура вище 38°С та 
задишка, а також кашель і загальна слабкість) терміново викликати екстрену 
медичну допомогу.

При самоізоляції керуватися пунктом 20 постанови Кабінету Міністрів 
України від 22.07.2020 № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом ЗА І^- 
СоУ-2” (із змінами).

2. КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ
ПІДРОЗДІЛІВ НОВОМОСКОВСЬКОЇ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,

Пропонується опрацювати питання щодо переведення на дистанційну 
роботу працівників з 06.11.2020 по 30.11.2020 з урахуванням можливих 
корегувань.

Термін: невідкладно

3. МЕРЖЕВУ П.Ф.

Підготувати проект розпорядження голови Новомосковської 
райдержадміністрації “Про переведення на дистанційну роботу працівників 
райдержадміністрації з 06.11.2020 по 30.11.2020 з урахуванням можливих 
корегувань”.

Термін: невідкладно

4. ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.,
БЕРЕЖНІЙ Е.О.,
СПАННІ О.А.

4.1. Провести дезінфекційні заходи та санітарну обробку у приміщеннях 
Новомосковської райдержадміністрації.

4.2. Опрацювати питання закупівлі дезінфікуючого засобу для обробки 
поверхонь (концентрату гіпохлориту натрію технічного) для проведення 
санітарної обробки приміщень райдержадміністрації з метою запобігання
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поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, за рахунок коштів місцевого бюджету, резервного 
фонду районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Термін: невідкладно

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

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

ВИСТУПИЛИ:
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій -  голова Новомосковської райдержадміністрації 
Михайло Вишневський.

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

1. МЕРЖЕВУ П.Ф.,
ДУДКІ В.В.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
ДАНИЛЮК М.І.,
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ РАД

Виходячи із встановлених рівнів епідемічної небезпеки поширення 
СОУЮ-19 забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням 
обмежень, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, 
визначених постановою КМУ № 641.

У межах компетенції здійснити комплекс заходів щодо посилення роботи 
з виявлення та припинення фактів вчинення адміністративного 
правопорушення, передбаченого статтею 44’ Кодексу України 
про адміністративні правопорушення.

Термін: постійно, на період карантину



2. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ
НОВОМОСКОВСЬКОЇРАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ РАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ,
УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

2.1. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, 
передбаченими постановою КМУ № 641.

2.2. Вжити протиепідемічних заходів, які визначаються постановою 
КМУ № 641, цими протокольними рішеннями та здійснювати контроль 
за їх виконанням.

2.3. Взяти під особистий контроль та забезпечити ефективне виконання 
рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій та попередніх рішень РАЙОННОЇ комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Термін: на період карантину

Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти 
на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом 
функціональних повноважень, контроль залишаю за собою.
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Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС


