
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 7 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “12” березня 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. Погіршення в Новомосковському районі епідемічної ситуації, 

пов’язаної із захворюванням на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АІГ$-СоУ-2, та покращення темпів вакцинації 
проти СОУГО-19.

СЛУХАЛИ:
про погіршення в Новомосковському районі епідемічної ситуації, 

пов’язаної із захворюванням на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та покращення темпів вакцинації 
проти СОУГО-19.

ВИСТУПИЛИ:
начальник Новомосковського управління Г оловного 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:
1. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
та ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

1.1. У своїй діяльності неухильно керуватися положеннями, 
передбаченими 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 
8АІ18-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236).

1.2. Забезпечити дотримання протиепідемічних заходів, які визначаються 
Постановою КМУ № 1236, протокольними рішеннями засідань районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій за 2020 -  
2021 роки, та посилити контроль за їх виконанням.

Термін: на період карантину

2. ПЛАНКОВУ С.Ф.

2

Посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного 
законодавства і здійсненням протиепідемічних заходів закладами дошкільної 
освіти, закладами громадського харчування, фізичної культури та спорту, 
ринками, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі 
продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.

Термін: на період карантину

3. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
та ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, 
ДАНИЛЮК М. І.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
САВЧЕНКО В.А.,
ПОЛОВИНЦІ В.А.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ДУДКІ В.В.

3.1. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого”, 
“жовтого”, “помаранчевого” та “червоного” рівнів епідемічної небезпеки.

3.2. Активізувати за участю районних засобів масової інформації 
і телерадіоорганізацій інформаційно-роз’яснювальну роботу, у тому числі 
у закладах освіти, та поширення соціальної реклами стосовно профілактики 
захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, і можливих наслідків захворювання на неї.

3.3. Забезпечити проведення комунікаційної кампанії популяризації 
вакцинації проти гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, в першу чергу серед працівників територіальних 
закладів охорони здоров’я та соціальних працівників, з використанням усіх 
можливих засобів впливу.

Термін: постійно, на період карантину

4. ПЕТРЕНКО Т.А.,
ПЛАЧКОВУ С.Ф.
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ДУДКІ В.В.



з
4.1. ■ Рейдовим групам продовжити здійснення перевірок 

закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, об’єктів 
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, громадського 
транспорту, в тому числі електротранспорту, маршрутних автобусів, 
маршрутних таксі, метрополітену тощо, приміського залізничного транспорту, 
щодо дотримання протиепідемічних заходів, встановлених Постановою КМУ 
№ 1236.

4.2. Постійно проводити з керівниками перевізників усіх форм власності 
роботу щодо необхідності забезпечення дотримання протиепідемічних заходів, 
встановлених Постановою КМУ № 1236, під час перевезення пасажирів.

Термін: на період карантину

5. ПЕТРЕНКО Т.А.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ДУДКІ В.В.,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

Враховуючи встановлений рівень епідемічної небезпеки поширення 
СОУШ-19, забезпечити організацію здійснення контролю за виконанням 
обмежень, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки, 
визначених Постановою КМУ № 1236. 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. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
та ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ,

Про виконання протокольних рішень інформувати райдержадміністрацію 
через секретаря районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
і надзвичайних ситуацій електронною поштою: ргітак_пгба@і.иа.

Термін: щочетверга на період 
карантину

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

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК


