
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Протокол № 6 (відкорегований) 

позачергового засідання
м. Новомосковськ “26” лютого 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 ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Щодо ускладнення епідемічної ситуації із захворювання 

на коронавірусну хворобу СОУШ-19 серед працівників та дітей 
комунального закладу “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації 
“Перлина Придніпров'я” Дніпропетровської обласної ради” 
(Новомосковський район, Піщанська сільська об’єднана територіальна 
громада, с. Орлівщина).

СЛУХАЛИ:
про недопущення розповсюдження епідемічної ситуації із захворювання 

на коронавірусну хворобу СОУГО-19 серед працівників та дітей комунального 
закладу “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації “Перлина 
Придніпров'я” Дніпропетровської обласної ради” (Новомосковський район, 
Піщанська сільська об’єднана територіальна громада, с. Орлівщина).

ВИСТУПИЛИ:
начальник Новомосковського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.;
начальник відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський 

міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи 
“Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
здоров’я України” ПЕТРЕНКО Т.А.

ВИРІШИЛИ:
Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації з метою запобігання 

поширенню на території Новомосковського району гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 у комунальних 
закладах “Дитячий оздоровчий центр соціальної реабілітації “Перлина 
Придніпров'я” Дніпропетровської обласної ради”, “Миколаївський заклад 
загальної середньої освіти (опорний заклад) Губиниської селищної ради”, 
враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 104 “Про 
внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”:



1. ЛОЗОВІЙ О.Ю. - директору КЗ “Дитячий оздоровчий центр 
соціальної реабілітації “Перлина Придніпров'я” 
Дніпропетровської обласної ради”,
ТАРАНЕНКУ М.Д. - директору КЗ “Миколаївський заклад 
загальної середньої освіти (опорний заклад) Губиниської 
селищної ради”

1.1. Розглянути питання щодо тимчасового припинення надання закладом 
послуг з соціальної реабілітації. Погодити з департаментом освіти науки 
Дніпропетровської ОДА. Вирішити питання щодо відправлення за місцем 
реєстрації (проживання) дітей та персонал на самоізоляцію терміном 14днів.

Термін: невідкладно.
1.2. В подальшому приймати дітей в заклад для оздоровлення, у тому 

числі при наявності довідки, підтверджуючої обстеження на СОУЮ-19.
Термін: постійно, на період дії 
карантину.

1.3. При виявленні осіб з симптомами СОУГО-19, позитивними 
результатами тестування на СОУГО-19 (діти або персонал) організовувати 
медичні заходи по тимчасовій ізоляції підозрілих хворих та подальше вжиття 
медичних заходів згідно стандартів медичної допомоги (наказ МОЗ України» 
від 28.03.20р. № 722 (зі змінами).

Термін: невідкладно.
1.4. Забезпечити проведення медичного огляду та медичного 

спостереження всього персоналу та всіх дітей закладу (як контактних з хворими 
на СОУГО-19) (відповідно до стандарту медичної допомоги- наказ МОЗ 
України» від 28.03.20р. № 722 (зі змінами).

Термін: протягом 2 тижнів з дня 
виявлення останнього хворого..

2. Головним лікарям лікувальних закладів (усіх форм
власності) Новомосковського району,
Директорам лікувально-профілактичних закладів 
(усіх форм власності) Новомосковського району

2.1. У разі виявлення хворого чи підозри щодо захворювання 
на коронавірусну хворобу забезпечити оперативне надання екстрених 
повідомлень до відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський 
міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи 
“Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
здоров’я України”.

Термін: у строк до 12-ти годин
з моменту встановлення випадку СОУГО-19, 
в разі виникнення спалаху -  протягом 1-ї 
години.

2.2. Надавачами первинної медичної допомоги здійснювати медичний 
нагляд, огляд та спостереження, які мали контакт з хворими на СОУГО-19

Термін: протягом 14 днів з дати 
останнього виявленого хворого
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2.3. -Забезпечити встановлення кола контактних осіб

Термін: при оформленні екстреного 
повідомлення.

2.4. Забезпечити проведення первинних протиепідемічних заходів при 
виявлення хворих на СОУГО-19

Термін: постійно
2.5. Забезпечити забір біоматеріалу для тестування на СОУГО-19

Термін: при необхідності
3. ПЕТРЕНКО Т.А., 

ПЛАНКОВУ С.Ф.
3.1. Забезпечити проведення епідемічного розслідування випадків

інфекційного захворювання, у тому числі спалахів, забезпечення 
протиепідемічних заходів відповідно до діючого законодавства та нормативних 
документів

Термін: при отриманні екстреного
повідомлення

3.2. Забезпечити проведення заключної дезінфекції у вогнищах
коронавірусної інфекції

Термін: у випадках, передбачених
законодавством

3.3. Мониторинг інфекційної захворюваності, в тому числі при спалахах 
інфекційних хвороб

Термін: постійно
4. Начальникам відділів освіти територіальних громад

Керівникам навчальних закладів освіти усіх рівнів, в т.ч.
КЗ “Миколаївський заклад ЗЗСО (опорний заклад)” ГСР”

4.1. Забезпечити проведення посиленого протиепідемічного режиму,
проведення санітарної обробки приміщень та інвентарю, направлених
на попередження поширення гострої коронавірусної хвороби, спричиненої 
коронавірусом СОУГО-19

Термін: постійно
4.2. Забезпечити достатній запас дезінфекційних, антисептичних засобів 

та засобів індивідуального захисту та їх раціональне використання.
Термін: постійно.

4.3. Забезпечити контроль за станом здоров‘я персоналу, в т.ч. щоденну
термометрію

Термін: постійно, на період карантину
4.4. Не допускати до відвідування закладу учнів та працівників, які мають 

підвищену температури тіла та/або ознаки інфекційного захворювання
Термін: постійно, на період карантину

4.5. В разі виявлення хворого серед учнів чи працівників закладів 
забезпечити відправлення на самоізоляцію

Термін: на період введення карантинних 
обмежень



4.6. Забезпечити неухильне виконання вимог Постанов головного 
державного санітарного лікаря №55 від 18.09.2020р. «Про затвердження 
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 
зв‘язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) та № 50 від 
22.08.2020р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на 
період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)

Термін: постійно, на період карантину
4.7. Заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами 

кількістю більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

Термін: постійно, на період карантину
4.8. Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

спортивної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції 
через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19 перебуває 
більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

Термін: постійно, на період карантину
4.9. Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 

концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за 
присутності глядачів (відвідувачів);

Термін: постійно, на період карантину
4.10. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, у 

тому числі дотримання фізичної дистанції, використання засобів 
індивідуального захисту, дотримання особистої гігієни.

Термін: постійно, на період карантину
5. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД,
(спільно з керівниками загальноосвітніх навчальних 
закладів району за підпорядкованістю)

5.1. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання протиепідемічних обмежень, передбачених 
законодавством.

Термін: постійно, на період карантину
5.2. Посилити контроль за забороною:
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;

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;

самовільним залишенням місця самоізоляції, обсервації;
проведенням масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у 
разі проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує 
дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра), крім
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проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, 
та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без 
глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 
контролю за станом здоров’я учасників;

діяльності кінотеатрів та театрів з наповненістю кінозалів або залів понад 
50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі;

діяльності музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість 
відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 кв. метрів приміщення;

проведенням дискотек, роботи розважальних закладів (нічних клубів), 
діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля;

роботи після 22-ої та до 7-ої години суб’єктів господарювання з надання 
послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 
харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;

розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш 
як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років) за 
умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з 
вдягненими засобами індивідуального захисту органів дихання, що 
прикривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом з ціллю приймання їжі 
та/або напоїв);

діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, в
яких:

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 
між клієнтами не менше 1,5 м;

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту органів 
дихання (захисні маски або респіратори) та не здійснюється належний контроль 
за їх використанням;

не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);

діяльності закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 
установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних установ для 
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також санаторно-курортних 
закладів та стаціонарних відділень первинного та складного протезування 
протезно-ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління 
Міністерства соціальної політики);

проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 
планових заходів з госпіталізації, крім:

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 
та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим;
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надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 
життя або здоров’я людей;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа 
на 10 кв. метрів приміщення;

відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 
сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, 
не частіше ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в 
яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого 
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 
екстрено (кризово).

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 
заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно 
від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 
максимальної кількості відвідувачів.

Термін: на період карантину

6. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАИДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 
ПЕТРЕНКО Т.А.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.

6.1. Забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням 
обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 
2021 р. № 104 Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України 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
6.2. Вживати протиепідемічних заходів, які визначаються постановою 

КМУ, цими протокольними рішеннями, та здійснювати контроль за їх 
виконанням.

Термін: постійно, на період карантину
6.3. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, у тому 

числі дотримання фізичної дистанції, використання засобів індивідуального 
захисту, дотримання особистої гігієни
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Термін: постійно, на період карантину
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7. ЮРКЕВИЧУ С.А.,
Посилити контроль за дотриманням самоізоляції осіб, хворих на 

коронавірусну хворобу, що знаходяться на амбулаторному лікуванні та осіб, які 
знаходяться на самоізоляції через контакт з хворим на СОУГО-19.

Термін: постійно, на період карантину
8. АВТОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВАМ, 

ПІДПРИЄМСТВАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ, ЯКІ 
НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
НАСЕЛЕННЯ НОВОМОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ

8.1. Організувати та провести профілактичні заходи з посиленням режиму 
щоденної поточної дезінфекції (обробки громадського, маршрутного та 
рейсового транспорту, транспорту для перевезення населення)

Термін: постійно, на період карантину
8.2. Забезпечити водіїв автотранспортних заходів необхідною кількістю 

засобів індивідуального захисту, зобов‘язати їх використовувати засоби 
індивідуального захисту, посилити контроль за їх використанням

Термін: постійно, на період карантину
8.3. Заборонити перевезення пасажирів в автотранспорті без засобів 

індивідуального захисту (масок)
Термін: постійно, на період карантину

8.4. Заборонити здійснення регулярних та нерегулярних перевезень 
пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на 
міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, 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 цей транспортний засіб.

Термін: постійно, на період карантину

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ГІРІМАК


