
і
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 15 
ч е р го во го час ід а пня

м. 1 Іовомосковськ “ 14” червня 2021 року

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

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- Про готовність місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
Новомосковського району в літній період 2021 року.

II. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій на території Новомосковського району.

III. Про стан пожежної безпеки закладів освіти Новомосковського 
району.

IV. Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом $АК8-СоУ-2 
на території Новомосковського району.

І. Про готовність місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
Новомосковськог о району в літній період 2021 року.

СЛУХАЛИ: про готовність місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення 
Новомосковського району в літній період 2021 року.

ВИСТУПИЛИ:

начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я 
райдержадміністрації ТАР А ДЮК С.В.;

начальника відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський 
міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи 
“Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
здоров я України” ПЕТРЕНКО Т.А.;

начальник Новомосковського межрайонного управління Головного 
управління Держгіродспоживслужби у Дніпропетровській області ГШАЧКОВ С.Ф.

ВИ РІШИЛИ:
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1. ПЛАЧ КО В У С.Ф.,

ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ГОЛОВАМ О Б ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері поводження з 
побутовими відходами (організація санітарного очищення території населених 
пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування місць захоронення 
твердих побутових відходів, полігонів захоронення промислових відходів).

Тсрміїї; постійно

2. ГОЛОВАМ О Б’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,

* ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ЮРКЕВИЧУ Є.А.

Забезпечити контроль за:
недопущенням торгівлі харчовими продуктами у невстановлених місцях 

та на стихійних ринках, виконанням продовольчими ринками вимог 
санітарного законодавства та правил торгівлі;

виконанням продовольчими ринками вимог правил торгівлі, 
законодавства у сфері безпечності харчових продуктів та окремих показників її 
якості.

Термін: постійно

3. ГОЛОВАМ О Б ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД,
К Е РІВ Н И К А М П ІДИ Р И Є М СТВ, У СТА Н OB 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації та недопущення 
утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на підпорядкованій території.

Вживати заходів щодо недопущення стихійної торгівлі продовольчими 
товарами.

Герміїї: постійно

4. ГОЛОВАМ О Б’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (що 
надають послухи з водопостачання),
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ЮРКЕВИЧУ С.А.
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4.1. Вжити заходів щодо забезпечення населення Новомосковського 

району питною водою гарантованої якості, охорони відкритих водойм, 
регулярного очищення територій населених пунктів від побутових відходів та 
нечистот.

Термін: постійно
4.2. Визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні 

мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції, 
будівництва водопровідних та каналізаційних мереж та' забезпечити проведення 
відповідних робіт на території Новомосковського району;

забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води 
суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання, відповідно 
до технічного регламенту, та подання результатів відомчого контролю 
до Новомосковського управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Термін: до ЗО червня 2021 року
4.3. Забезпечити:
погодження суб’єктами господарювання, що надають послуги 

з водопостачання, регламентів або інших документів з описом технологічного 
процесу виробництва питної води з Новомосковськом управлінням Головного 
управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області у кожному 
випадку;

належне облаштування та утримання першого поясу зон санітарної 
охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних водопроводах 
незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела водопостачання;

своєчасне здійснення заходів щодо попередження виникнення аварійних 
ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах;

невідкладну ліквідацію аварій на водопровідно-каналізаційних мережах 
з подальшим виконанням необхідних відновлюваних робіт, у тому числі 
з проведення профілактичної дезінфекції.

Термін: постійно
5. ГОЛОВАМ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ

ГРОМАД,
КЕРІВИIIKAM IIІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (що 
надають послуги з водопостачання),
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ її.II.,
ГУЗІЄНКО о.

Забезпечити організацію проведення перевірок закладів оздоровлення 
та відпочинку, об’єктів водопостачання, закладів громадського харчування, 
пляжів, рекреаційних зон щодо додержання вимог санітарного законодавства;

організувати проведення підготовки закладів оздоровлення та 
відпочинку, пляжів та рекреаційних зон загального користування і курортних 
зон для відпочинку населення у літній період, забезпечивши дотримання 
санітарних норм і правил;

провести у закладах оздоровлення та відпочинку необхідні дезінфекційні, 
дезінсекційні та дератизаційні заходи.

Термін: постійно
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6. ГОЛОВАМ О Б ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ (що 
надають послуги і водопостачання),
ТАРАДІОК С.В.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
ГУ З ІЄН КО О.

Забезпечити:
інформування населення щодо заходів з профілактики інфекційних 

захворювань, гострих кишкових інфекцій, харчових отруєнь та отруєнь 
дикорослими грибами;

I гр „І ермін: постійно
контроль за підготовкою до проведення літньої оздоровчої кампанії,

організацією належного медичного обслуговування, повноцінного
збалансованого харчування в закладах оздоровлення та відпочинку;

підбір кваліфікованого медичного персоналу, що має досвід роботи з 
дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку;

проведення інструктажів медичних працівників, які супроводжують 
дитячі організовані колективи, щодо організації харчування і питного режиму 
дітей;

проведення своєчасного та якісного медичного огляду працівників, яких 
направляють на роботу в заклади оздоровлення та відпочинку;

здійснення контролю за роботою харчоблоків, організацією харчування, 
виконання норм харчування, дотримання температурного режиму
у приміщеннях, фізичним вихованням і загартуванням дітей, дотриманням 
фізіологічних норм навантаження під час проведення спортивних змагань 
і трудової діяльності у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей;

дотримання вимог' постанови 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 
ЗАИЛ-СоУ-Л” (із змінами), протокольних рішень засідань регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і 
рекомендацій, затверджених постановами головного державного санітарного 
лікаря України у відповідних сферах господарювання.

Термін: на період оздоровчої кампанії
7. ГОЛОВАМ О Б ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 

ТА РАД К) К С.В.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ЮРЬЕВИЧУ С.А.,
г у зі єн ко о.
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
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Про виконання розділу І протокольного рішення інформувати 

райдержадміністрацію через секретаря районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (на електронну пошту: 
primak nrda@i.ua), та Новомосковськ управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області (на електронну пошту: 
23@dp.dpss.gov.ua).

Термін: до 10 вересня 2021 року

II. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих 
інфекцій на території Новомосковського району.

СЛУХАЛИ: про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з 
керованих інфекцій на території Новомосковського району.

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

райдержадм і і\ Істріїцї 'ГАР АДЮК С.В.;
начальника відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський 

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

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

ВИРІШИЛИ:
І. ЮРКЕВИЧУ С.А.,

ПЛАЧКОВ У С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,
ГОЛ О ВАМ О Б ’ Є ДIIA її И X Т Е РИТОР ІА Л Ь Н И X 
ГРОМАД,
К ЕРІ ВИ И KAM ПІДИ РИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

Забезпечити неухильне проведення на підпорядкованих адміністративних 
територіях профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних 
щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 16.09.201 1 № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 
України 11.08.2014 № 551). зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
10.10.201 1 за № 1 159/19897.

III. Про сган пожежної безпеки закладів освіти Новомосковського 
району.

СЛУХАЛИ: про стан пожежної безпеки закладів освіти
ІІовомосковського району.

ВИСТУПИЛИ:

начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я 
райдержадміністрації ТАРАДЮК С.В.;

начальник Новомосковського районного управління Головного управління 
ДСНС України у Дніпропетровській області ГУ31С1ІКО О.

mailto:primak_nrda@i.ua
mailto:23@dp.dpss.gov.ua
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ВИРІШИЛИ:
1. ГОЛОВАМ О Б ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД,
ТА РАДІО К С.В.

1.1. Вживати заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов 
освітнього процесу, що с першочерговим завданням;

забезпечити експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог 
законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, заборонити 
експлуатацію об’єктів, діяльність яких створює загрозу життю та здоров’ю 
людей;

забезпечити щорічне планування та належний контроль за виконанням 
заходів забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти.

1.2. Проаналізувати протипожежний стан підпорядкованих закладів 
освіти та вжити заходів щодо усунення порушень пожежної та техногенної 
безпеки, виявлених за результатами проведених заходів державного нагляду 
(контролю).

 ̂ Термін: до ЗО серпня 2021 року
2. ГУЗІСНКО О.

2.1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з додержанням 
вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) 
у сфері господарської діяльності” об’єктів закладів освіти незалежно від форми 
власності та підпорядкування;

надання консультативно-методичної допомоги керівникам органів 
управління освітою та закладів освіти щодо організації заходів пожежної 
безпеки та усунення порушень у сфері пожежної та техногенної безпеки.

Термін: постійно
2.2. Про виконання розділу 1 протокольного рішення інформувати 

райдержадміністрацію через секретаря районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (на електронну пошту: 
ргітак пгба@і.-иа).

Термін: до ЗО серпня 2021 року.
IV. Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби С()УІЇ)-І9, спричиненої коронавірусом 8АН8-СоУ-2 
на території Ново,московського району.

СЛУХАЛИ: про виконання заходів щодо запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8Д128- 
СоУ-2 на території І Іовомосковського району.

ВИСТУПИЛИ:
начальника відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський 

міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи 
“Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
здоров я України” 11! ГРІ З 1КО Т.А.;

начальник 1 іовомосковського міськрайонного управління Головного 
управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ГІЛАЧКОВ С.Ф.

начальник відділу з питань освіти, молоді, спорту та охорони здоров’я 
райдержадміністрації ТАРАДКЖ С.В.;

ВИРІШИЛИ:
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1. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

Р А ЙДЕ РЖАДМІНІСТР А ЦІ Ї,
ГОЛ О В А М О Б ’ ЄДН А Н И X Т Е Р ИТОРІ АЛ Б Н И X 
ГРОМАД,
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

У межах компетенції забезпечити безумовне виконання вимог, 
визначених законами України та іншими нормативно-правовими актами, 
протокольними рішеннями регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, які 
регламентують виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАЯБ-СоУ-З, 
зокрема постанови 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
БАКБ-СоУ-З”, (іі зм інами внесеними постановою Кабінету Міністрів України 
від 02.06.2021 № 583 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2020 № І 236").

Термін: на період карантину
2. Т А Р АДІО К С.В.,

ПЛАЧ КОПУ С.Ф.,
ПЕТРЕНКО Т.А.,
КАЛЮЖНІЙ Н.П.,

Продовжити здійснення щоденної оцінки епідемічної ситуації щодо 
поширення гострої респіраторної хвороби СОУІЮ-!9 у розрізі району та кожної 
окремої територіальної громади;

у разі ускладнення епідемічної ситуації негайно про це інформувати 
керівництво райдержадміиістрації та виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад з наданням пропозицій щодо прийняття відповідних рішень 
місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій.

Тер мін: на період карантину

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

Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і 11С Віталій ГІРЇМАК


