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

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 посилення заходів з проведення компанії по вакцинації 

від коронавірусної хвороби СОУШ-19 у Новомосковському районі.
СЛУХАЛИ: про посилення заходів з проведення компанії по 

вакцинації від коронавірусної хвороби СОУШ-19 у Новомосковському районі.

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

райдержадміністрації Тарадюк С.В.;
виконуюча обов’язки начальника відокремленого структурного підрозділу 

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

1. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ, 
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, 
КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ,
ТАРАДЮК С.В.

1.1. Забезпечити перегляд та продовження графіків роботи пунктів 
щеплення та центрів вакцинації населення з урахуванням можливості їх роботи 
в зручний для населення час.

1.2. Забезпечити недопущення закриття пунктів щеплення та центрів 
вакцинації населення у вихідні дні.

1.3. Забезпечити постійне інформування населення регіону про місця 
розташування, графіки роботи та будь-які зміни щодо режиму роботи пунктів 
щеплення та центрів вакцинації населення.

1.4. Організувати безперебійну роботу реєстратур та записів громадян 
на вакцинацію і нагадування щодо термінів повторної вакцинації 
від коронавірусної хвороби СОУГО-19.



1.5. Забезпечити контроль за дотриманням вимог “холодового 
ланцюга” під час зберігання та транспортування вакцин.

Термін: невідкладно

1.6. Провести роботу з керівниками центрів первинної медико-санітарної 
допомоги щодо активізації інформування лікарями загальної практики - 
сімейними лікарями, лікарями -  терапевтами населення шляхом проактивних 
продзвонів щодо можливості вакцинації від коронавірусної хвороби СОУЮ-19, 
графіку роботи та місць розташування пунктів щеплень та центрів вакцинації 
населення, запису на вакцинації та нагадування щодо термінів повторної 
вакцинації.

Термін: невідкладно

2. ТАРАДКЖ С.В.
2.1. Забезпечити формування щотижневих планів по охопленню 

вакцинацією від коронавірусної хвороби СОУГО-19 у розрізі територіальних 
громад району та пунктів щеплення, центрів вакцинації населення, мобільних 
бригад з імунізації (мінімальна очікувана кількість щеплень на день на один 
пункт щеплення -  50, на один центр вакцинації населення -  50 і більше, на одну 
мобільну бригаду -  100).

2.2. Забезпечити щоденний моніторинг показників охоплення
вакцинацією від коронавірусної хвороби СОУГО-19, у тому числі у розрізі 
територіальних громад району та пункті щеплення, центрів вакцинації 
населення, мобільних бригад з імунізації.

2.3. Інформувати Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
відповідно до визначеної форми про досягнення щотижневих планів 
по охопленню вакцинацією від коронавірусної хвороби СОУГО-19.

Термін: згідно визначеного терміну 
на період карантину

3. Про виконання протокольних рішень цього протоколу інформувати 
райдержадміністрацію через секретаря районної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (на електронну пошту: 
ргітак пгс!а@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.
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Голова районної комісії 
з питань ТЕБ і НС

Секретар районної комісії 
з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК


