
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

просп. Слобожанський, 3, м. Дніпро, 49081 тел. 770 90 39, 742 70 90 
е-mail: tumnspress@adm.dp.gov.ua 

 

Протокол № 30 позачергового засідання 

 

м. Дніпро 08 листопада 2021 року 

 

 

Головував: перший заступник голови регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, перший заступник 

голови облдержадміністрації Володимир ОРЛОВ. 

 

Присутні: секретар регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Яна ТОПТУН, члени регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та 

запрошені (за списком). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про заходи щодо запобігання поширенню на території області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

І. Про заходи щодо запобігання поширенню на території області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

 

СЛУХАЛИ: про заходи щодо запобігання поширенню на території області 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 

 

ВИСТУПИЛИ: 

виконуюча обов’язки директора департаменту охороні здоров’я 

облдержадміністрації КУЛИК В.В.; 

виконуючий обов’язки генерального директора Державної установи 

“Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоровʼя України” КИСЕЛЬОВ Д.А.; 
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директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації в 

Дніпропетровській області ПОЛТОРАЦЬКИЙ О.В.; 

виконуюча обов’язки начальника управління цивільного захисту 

облдержадміністрації КУРЯЧЕНКО Т.М. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 З метою зниження в області рівня захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 

 

1. КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

КЕРІВНИКАМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НЕЗАЛЕЖНО 

ВІД ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 

 

Забезпечити безумовне виконання на території області обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених пунктами 22, 3 та 35 постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 “Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами, далі – 

Постанова КМУ № 1236) та завдань визначених протокольними рішеннями 

засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. 

 

Термін: постійно, на період карантину 

 

2. СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

 

2.1. Розглянути питання та прийняти відповідно до компетенції рішення 

місцевих комісій з питань ТЕБ і НС про: 

запровадження на території відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць обмеження щодо заборони перевезення пасажирів (крім осіб, які не 

досягли 18 років) рейсами регулярного та нерегулярного перевезення 

автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному 

(міжміському, приміському) сполученнях; міським автомобільним та  

електричним транспортом; метрополітеном (крім перевезень легковими 
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автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти 

осіб без урахування дітей віком до14 років або більшою кількістю пасажирів за 

умови, що вони є членами однієї сім’ї) без наявності у них негативного 

результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 

або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке 

проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього 

сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від 

COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної 

вакцини (зелені сертифікати), або одною дозою дводозної вакцини (жовті 

сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до 

переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 

особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

припинення діяльності усіх розважальних закладів та закладів 

громадського харчування (крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос і 

закладів громадського харчування в аеропортах) з 22:00 до 06:00 протягом дії 

“червоного” рівня епідеміологічної небезпеки. 

 

Термін: до 09 листопада 2021 року на 

період дії “червоного ” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

2.2. Інформацію щодо виконання підпункту 2.1 пункту 2 цього протоколу 

надати на електроні адреси: до управління транспорту облдержадміністрації 

transpoda@adm.dp.gov.ua та до секретаріату регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

tumnspress@adm.dp.gov.ua. 

 

Термін: 09 листопада 2021 року  

 

3. СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

БИЧКОВУ В.Л. 

БОРЕЦЬКОМУ А.С. 

ВАРАКУТІ М.О. 

 

Забезпечити інформування пасажирів про передбачені пунктом 2.1  

обмеження щодо користування послугами регулярних та нерегулярних 

перевезень автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному 

mailto:transpoda@adm.dp.gov.ua
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(міжміському, приміському) сполученнях; міському автомобільному та 

електричному транспорті; метрополітені. 

Забезпечити розміщення інформації про запровадження додаткових 

обмежень, визначених підпунктами 22, 23 пункту 3 Постанови КМУ № 1236 та 

цими протокольними рішеннями на автостанціях, залізничних станціях, в 

аеропорту, зупинках громадського транспорту тощо. 

 

Термін: з 09 листопада 2021 року, на 

період дії “червоного” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

4. ЩАДИЛУ А.А. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ЛІТОШКУ С.В. 

ГОРДІЙЧУКУ В.І. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

 

Спільним мобільним групам вжити вичерпних заходів щодо активізації 

роботи з виявлення та припинення фактів вчинення адміністративного 

правопорушення, передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення. 

 

Термін: невідкладно 

 

5. КЕРІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВ 

РЕГУЛЯРНИХ ТА НЕРЕГУЛЯРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

МІЖОБЛАСНОГО, ВНУТРІШНЬООБЛАСНОГО, 

МІЖМІСЬКОГО, ПРИМІСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ 

МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

 

5.1. Здійснювати особистий контроль за дотриманням правил перевезення 

пасажирів в громадському транспорті в період обмежувальних карантинних 

заходів. 

5.2. Забезпечити в салонах громадського транспорту наявність антисептиків 

для обробки поверхні рук. 

5.3. На кінцевих зупинках громадського транспорту забезпечити санітарну 

обробку салонів транспортних засобів та їх провітрювання. 

 

Термін: невідкладно, постійно 
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5.4. Перевіряти у всіх працівників та пасажирів підприємств: 

регулярних та нерегулярних перевезень міжобласного та міжнародного 

сполучення наявність негативного результату тестування на COVID-19 

методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до 

дня поїздки, або документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації, чи міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), 

які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат 

тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від 

зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія); 

регулярних та нерегулярних перевезень внутрішньообласного (міжміського, 

приміського) сполучення; міського автомобільного та електричного 

транспорту; метрополітену  наявність негативного результату тестування на 

COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на 

визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 

72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози 

дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини 

чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

Пасажири за відсутності зазначених документів не можуть користуватися 

послугами регулярних та нерегулярних перевезень міжобласного та 

міжнародного сполучення; регулярних та нерегулярних перевезень 

внутрішньообласного (міжміського, приміського) сполучення; міського 

автомобільного та електричного транспорту; метрополітену. 

 

Термін: з 11 листопада 2021 року на 

період дії “червоного” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

6. КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 

(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ), ФАХОВОЇ 
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ПЕРЕДВИЩОЇ, ВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

6.1. Вжити заходів в межах повноважень щодо вакцинації проти COVID-19  

мешканців гуртожитків закладів освіти з метою отримання документа, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в 

установленому Міністерством охорони здоров’я України порядку документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, 

включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених 

для використання в надзвичайних ситуаціях (далі – документ, що підтверджує 

отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини 

чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, чинність якого підтверджена за 

допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з 

використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) для безперешкодного 

доступу до гуртожитків. 

 

Термін: з 11 листопада 2021 року, 

 на період карантину 

 

6.2. Здійснювати організацію карантинних обмежень і протиепідемічних 

заходів у підвідомчих гуртожитках відповідно до постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 04 серпня 2020 року № 48 “Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів в гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)”. 

 

Термін: невідкладно  

 
7. ЩАДИЛУ А.А. 

ЛІТОШКУ С.В. 

БИЧКОВУ В.Л. 

ФЕДОРЧУК І.Ю. 

 

7.1. Забезпечити здійснення перевірок: 

гуртожитків закладів професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої та вищої освіти усіх форм власності, які розташовані на території 

Дніпропетровської області щодо дотримання карантинних обмежень і 

протиепідемічних заходів відповідно до постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 04 серпня 2020 року № 48 “Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

гуртожитках в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 
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хвороби (COVID-19)” та наявності у їх мешканців документів, що 

підтверджують наявність негативного результату тестування на COVID-19 

методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення 

антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до 

дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу 

вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної 

вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного 

сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини 

чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія) 

Термін: на період карантину.  

 

наявності у пасажирів (крім осіб, які не досягли 18 років), що 

користуються послугами регулярного та нерегулярного перевезення 

автомобільним та залізничним транспортом у внутрішньообласному 

(міжміському, приміському) сполученнях; міського автомобільного та  

електричного транспорту; метрополітену (крім перевезень легковими 

автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не більше п’яти 

осіб без урахування дітей віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за 

умови, що вони є членами однієї сім’ї) документа, що підтверджує отримання 

повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством 

охорони здоров’я України  порядку документ, що підтверджує отримання 

однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї 

дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний 

сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної 

вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома 

дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом 

полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 

чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 

електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія 

(Дія). 
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Термін: з 11 листопада 2021 року на 

період дії “червоного” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

7.2. Вжити заходів до підтримання громадського (публічного) порядку і 

безпеки в центрах масової вакцинації населення проти COVID-19 та у разі 

необхідності забезпечувати необхідне реагування. 

 

Термін: невідкладно  

 

8. ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

КЕРІВНИКАМ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

УСІХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ 

 

8.1. Забезпечити на об’єктах сфери громадського харчування, 

торговельного побутового обслуговування населення, торговельно-

розважальних центрів, закладів розважальної діяльності, культури, спортивних 

залів, фітнес-центрів, басейнів, ринків, закладів, що надають послуги з 

розміщення, вжиття заходів щодо забезпечення/перевірки наявності у всіх 

учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та 

організаторів заходу (співробітників закладу, ринку) негативного результату 

тестування на COVID-19 методом полімерної ланцюгової реакції або експрес-

тесту на визначення антигену коронавірусом SARS-CoV-2, яке проведене не 

більш як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу, ринку), або 

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, 

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 

підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або 

двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімерної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія). 

Термін: на період дії “червоного” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

8.2. Провести робочі зустрічі з керівниками великих промислових 

підприємств щодо необхідності вакцинації проти COVID-19 працівників 

зазначених підприємств. 

 

Термін: до 12 листопада 2021 року 
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9. ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

ЩАДИЛУ А.А. 

КАЛЮЖНОМУ А.П. 

ЛІТОШКУ С.В. 

БІЛОУСОВУ А.О. 

 
Вжити вичерпних заходів до активізації проведення та широкого 

висвітлення у засобах масової інформації раптових вибіркових перевірок 

дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для 
відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, співробітниками 
та відвідувачами закладів громадського харчування, закладів торгівлі, зокрема 
непродовольчими товарами, торговельно-розважальних центрів, інших закладів 
відповідно до вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від  
9 грудня 2020 року № 1236, а також пасажирами, що користуються послугами: 
регулярного та нерегулярного перевезення автомобільним та залізничним 

транспортом у міжобласному сполученні на автобусних маршрутах, 
авіаційному та залізничному транспорті; регулярного та нерегулярного 
перевезення автомобільним та залізничним транспортом у 
внутрішньообласному (міжміському, приміському) сполученнях; міського 
електричного транспорту; метрополітену, зокрема щодо наявності документів 
про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, або про негативний результат тестування на 
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  

SARS-CoV-2, які проведені не більш як за 72 години, або одужання від 
зазначеної хвороби, чинність яких підтверджена за допомогою Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія), а також притягнення винних осіб до 
встановленої законом відповідальності. 

 

Термін: з 08 листопада 2021 року, на 

період дії “червоного” рівня 

епідеміологічної небезпеки 

 

10. ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ 

БІЛОУСОВУ А.О. 

 

Здійснювати заходи з популяризації безкоштовної вакцинації від COVID-

19 та проводити інформування населення щодо роботи центрів масової 

вакцинації. 

Термін: невідкладно  
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11. СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

 
Вжити вичерпних заходів щодо вакцинації від COVID-19 100% 

працівників органів місцевого самоврядування з метою створення колективного 
імунітету. 

Термін: невідкладно 
  

12. СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  
МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  
ПЕРШИНІЙ Н.Г. 

 
Опрацювати з релігійними організаціями області питання щодо відкриття 

пунктів щеплень від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
корона вірусом SARS-CoV-2в місцях проведення масових релігійних заходів. 

 
Термін: невідкладно  
 

13. КРИШЕНЬ О.В. 
ФІЛАТОВУ Б.А. 
ВІЛКУЛУ Ю.Г. 

 
13.1. Опрацювати питання щодо визначення та облаштування 

спеціалізованих закладів у м. Дніпро (1 заклад) та у м. Кривий Ріг (1 заклад) для 
організації обсервації осіб, що потребують обсервації відповідно до Постанови 
КМУ № 1236.  

13.2. Перелік закладів надати до управління транспорту 
облдержадміністрації та управління цивільного захисту облдержадміністрації. 

 
Термін: до 11 листопада 2021 року 
 

13.3. Забезпечити роботу спеціалізованих закладів у м. Дніпро (1 заклад) та 
у м. Кривий Ріг (1 заклад) для обсервації осіб, що потребують обсервації 
відповідно до Постанови КМУ № 1236. Забезпечити харчування таких осіб за їх 
рахунок. 

 
Термін: на період дії карантину 

 
14. ВАРАКУТІ  М.О. 
 
Визначити особу відповідальну за транспортування до спеціалізованих 

закладів обсервації осіб, що потребують обсервації, зокрема від пунктів 
пропуску через державний кордон. 

Дані особи: ПІБ, посаду, контактний телефон надати до управління 
цивільного захисту облдержадміністрації. 

 
Термін: до 09 листопада 2021 року 
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Забезпечити транспортування до спеціалізованих закладів обсервації осіб, 

що потребують обсервації, зокрема від пунктів пропуску через державний 

кордон.  

Термін: за окремою заявкою  

4 прикордонного загону 

Державної прикордонної  

  служби України 

 

15. КУЛИК В.В. 
 

Забезпечити медичне спостереження за особами, що знаходяться на 

обсервації. 

Термін: на період дії карантину 

 

16. ГОЛОВАМ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЙ 

СІЛЬСЬКИМ, СЕЛИЩНИМ,  

МІСЬКИМ ГОЛОВАМ  

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ  

ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ПІДРОЗДІЛАМ  

МІНІСТЕРСТВ ТА ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 

Про виконання протокольних рішень цього протоколу  інформувати 

регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій через управління цивільного захисту облдержадміністрації 

електронною поштою: tumnspress@adm.dp.gov.ua та shtaboda@adm.dp.gov.ua. 

 

Термін: щочетверга на період  

карантину 

 

Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень             

покласти на заступників голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень, контроль залишаю за собою. 

 

 

 

 

Перший заступник голови 

регіональної комісії                               Володимир ОРЛОВ 

 

 

 

 

Секретар регіональної комісії                    Яна ТОПТУН 

mailto:shtaboda@adm.dp.gov.ua
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