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НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Протокол № 24 
позачергового засідання

м. Новомосковськ “20” 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).

І. Про визначення рівня надзвичайної ситуації на території 
Новомосковського району.

СЛУХАЛИ: інформацію про ситуацію щодо поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АК$-СоУ-2, та забезпечення 
санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території 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 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. Інформацію доповідачів про ситуацію з поширення на території 
Новомосковського району гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 
та запровадження у Новомосковській райдержадміністрації з 20 вересня 
по 31 жовтня 2021 року змішаного режиму роботи в апараті райдержадміністрації 
та її структурних підрозділів, який передбачає виконання роботи з 8.00 до 12.00 
за основним місцем роботи та дістайцінно з 13.00 до 17.00 з обов’язковим 
виконанням посадових обов’язків.

2. СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, 
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД, 
КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ

2.1. Відповідно до пунктом 3 Постанови КМУ № 1236
та рішеннями протоколу позачергового засідання районної комісії з питань
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техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.03.2021 № 9, 
додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого» 
та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, забороняється:

проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, 
релігійних, рекламних та інших заходів за участю більше ніж 100 осіб та більше 
однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід 
проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; 
роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів), 
а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування 
з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, 
їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг 
громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень 
та замовлень на винос;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 
більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;

проведення 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; надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях 
закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик 
для життя або здоров’я людей. Пацієнти, яким надається медична допомога 
у зв’язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають 
обов’язковому тестуванню на СОУШ-19 відповідно до стандартів Міністерства 
охорони здоров’я;

приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
2.2. Додатково запровадити посилені заходи контролю за дотриманням 

на території району встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, 
готовності закладів охорони здоров’я до прийому хворих на СОУШ-19, 
виявлення та реєстрації осіб з підозрою на СОУШ-19 відповідно до стандартів 
Міністерства охорони здоров’я.

2.3. Обмежити доступ відвідувачів до адміністративних будівель.
2.4. Призупинити ведення особистих прийомів громадян.

Термін: з 20 вересня 2021 року
3. ЧУБЕНКО О.М.

Підготувати проект розпорядження голови Новомосковської 
райдержадміністрації “Про запровадження змішаного режиму роботи на період 
карантину”.

Термін: невідкладно 

ПЛАНКОВУ С.Ф.,4



з
ТАРАНЕНКО Н.В.

Провести дезінфекцію, на 3 поверху, службових приміщень 
Новомосковської райдержадміністрації

Термін: невідкладно

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

Виконуючий обов’язки секретаря 
районної комісії з питань ТЕБ і НС Віталій ПРІМАК


