
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Протокол № 26 

позачергового засідання
м. Новомосковськ “24” вересня 2021 року

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 ПРІМАК та члени районної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) 
та запрошені (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про встановлення “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУШ-19 на території Новомосковського району.

І. Про встановлення “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУПМ9 на території Новомосковського району.

СЛУХАЛИ: інформацію про встановлення “помаранчевого” рівня епідемічної 
небезпеки поширення СОУГО-19 на території Новомосковського району.

ВИСТУПИЛИ:
начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного

управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.
Начальник відділу з питань молоді, спорту і охорони здоров’я 

райдержадміністрації ТАРАДЮК С.В.
начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.;
виконуюча обов’язки начальника відокремленого структурного підрозділу 

“Новомосковський міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної 
установи “Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства 
охорони здоров’я України” ТАРАНЕНКО Н.В.

ВИРІШИЛИ:
1. Керуючись 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 СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
8АК8-СоУ-2” (із змінами, далі -  Постанова КМУ № 1236), відповідно до 
рішення керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня, поширенням на території
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епідемічної небезпеки, інформація про що розміщена на веб-сайті Міністерства 
охорони здоров’я (за посиланням НЦр5://шо2.аоу/иа), з урахуванням протоколу 
від 23 вересня 2021 року № 26 позачергового засідання Дніпропетровської 
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС встановити на території 
Новомосковського району “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки.

Термін: 23 вересня 2021 року

2. ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
СТАРОСТАМ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД, 
ТАРАДЮК С.В.,
ГУЗІЄНКО О.М.,
ЮРКЕВИЧУ С.А.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
ТАРАНЕНКО Н.В.

Застосувати на території району обмежувальні протиепідемічні заходи, 
передбачені для “помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки відповідно 
до Постанови КМУ № 1236 (із змінами).

Термін: 23 вересня 2021 року

3. МИХАЙЛЮТІ В.В.,
керівникам закладів охорони здоров’я новомосковського району

Враховуючи погіршення епідемічної ситуації щодо захворюваності 
на СОУГО-19, збільшення кількості госпіталізації хворих з гострою 
респіраторною хворобою СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, 
вжити вичерпних заходів щодо забезпечення 100% ліжко-місць, визначених 
для госпіталізації хворих на СОУГО-19, централізованим киснепостачанням.

Термін: невідкладно

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

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

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Денис Г АЛУШКА

Віталій ПРІМАК


