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головуючий : голова Запорiзькот обласнот державнот адмiнiстрачiт, голова
регiональноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
ситуаuiй ЗапорiзькоТ областi Олексанлр СТАРУХ.
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безпеки та надзвичайних ситуаuiй
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ !ЕННОГО:

l. Про епiдемiчний стан на територiт Запорiзькот областi.
[оповidач: засmупнuк zенерсlльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу

dослiduсення бiолоziчнtм факmорiв !ерэюавноt усmановu <Запорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpatHu> Олексанdр MAIIIAK.

2. Про виконання заходiв щодо запобiганшя поширенню гостроТ
респiраторноi хвороби COVID- 1 9, сп ри ч и неноТ корона BipycoM SARS_CoV_2.

lОПОВidач: засmупнuк zенераllьноzо duрекmора - завidувач вiddiлу
dослiduсення бiолоziчнuх факmорiв !ерuсавноl'усmановll кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр MAIIIAK.

3. ПРО СтаН дотримання Правил охорони життя людей на водних
Об'СКгах УкраТни та утворення комiсiй з перевiрки готовностi водних
об'скгiв до купального сезону.

[ОПОВidаЧ: Засmупнuк начальнllка Головноzо управлiння !СНС YKpaiHu у
Запорiзькiй обласmi Олексанdр НА3АРОВ.
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З питання ПЕРШОГО порядкч денного:
,,Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькоi областi>
ДОПОВIДАВ: засmупнuк ?енерсtльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу

dослidасення бiолоziчнtм факmорiв,Щерэюавноi'усmановu кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpaiHu> Олексанdр МАЩАК.
ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

.<Про виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроТ
респiраторноi хворобш COVID-I9, спричиненоТ KopoнaBipycoM
SARS-CoV-2>

ДОПОВIДАВ: засmупнuк zенерсlльноzо duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidасення бiолоziчнuх факmорiв !ерэrcавноi'усmановu кЗапорiзькuй обласнuй
лабораmорнuй lteHmp МОЗ YKpatHu> Олексанdр МАIЦАК.

ВИРIШИЛИ:

l. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

2. Вiдповiдно до абзацу третього пункту 3а постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 09.122020 J\b l236 кПро встановлення карантину та запровадження
обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на
територii УкраiЪи гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-I9, спричиненоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoV-Z>> (зi змiнами) (далi Постанова КМУ) та
ПРОТокольного рiшення ЩержавноТ KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 06.05 .202l Ns 28:

1) З 00 годин 00 хвилин 07 .05.202l скасувати кчервоний> piBeHb
епiдемiологiчноТ небезпеки поширення гостроТ респiраторноi
COVID-l9 на територii ЗапорiзькоТ областi;

хвороби

2) ЗаСТосУвати на територiТ ЗапорiзькоТ областi обмежувальнi
протиепiдемiчнi заходи передбаченi пунктом 3 Постанови КМУ.

3. Струlстурним пiдроздiлам облдержадм i н icTpa uii,
РаЙДеРЯСаДМiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiськиХ РлД, територiальниМ органаМ MiHicTepcTB, iнших центральних
органiВ виконаВчоТ влаДи, суб'еКгам госПодарювання, нез€UIежно вiд форми
ВЛаСНОСТi, В МеЖах компетенцiТ забезпечити безумовне виконання вимог,
визначених законами Украiни та iншими нормативно-правовими актами,
протокольними рiшеннями регiональноi KoMiciT з питань тЕБ та нс, якi

.<Про виконання
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регламентують виконання заходiв щодо запобiгання поширенню COVID-l9,
зокрема, постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.|2.2020 Jф |2Зб uПро
встановлення карантину та запровадження обмежув€uIьних протиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ Украiни гостроl

респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-2>>
(зi змiнами).

Терл,tiн вllконання: на перiоd каронmuну

4. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний лабораторний Щентр
МОЗ УкраТн и>, Щепа ртаменту охорони здоров' я облдержадм i н icTpa чiТ:

забезпечити щоденну оцiнку епiдемiчноI ситуачiТ щодо поширення гостроТ

респiраторноi хвороби COVIE-19 у розрiзi кожного окремого району та кожноi
окремоi територiальноi громади ;

Терлliн вuконання: на перiоd каронmuну

у разi ускладнення епiдемiчноТ ситуачiТ негайно про це iнформувати
керiвництво облдержадмiнiстрацiТ, вiдповiднi райлержадмiнiстраuiТ та
виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад з наданням пропозицiй
щодо прийняття рiшення мiсцевими комiсiями з питань техногенно-екологiчноТ
безпеки та надзвичайних ситуацiй щодо встановлення додаткових
обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходi в.

TepMiH вuконQння: на перiоd каранmuну

5. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад:

у разi ускладнення епiдемiчноi ситуацii встановлювати рiшеннями
мiсцевих комiсiй з питань техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних
ситуацiй додатковi обмежувальнi протиепiдемiчнi заходи, якi не передбаченi
пунктом 3 Постанови КМУ;

TepMiH вuконQння: но перiоd каронmuну
про приЙнятгя рiшення щодо запровадження на вiдповiднiй територii

ДОДаТкових обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв iнформувати
облдержадмiнiстрацiю (надавати копiю протоколу засiдання мiсцевоi KoMicii з
Питань ТЕБ та НС до .Щепартаменту з питань цивiльного захисту населення
облдержадмiнiстрачii) та населення.

TepMiH вuконання: неzайно

6. Головному управлiнню НацiональноТ полiцii в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноi полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному
УПРаВЛiННЮ Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, виконавчим
ОРГаНаМ СiЛьських, селищних, мiських рsд, вiйськовим частинам
НаЦiОНаЛьноТ гварлii УкраIни, якi дислокуються на територii областi, у тому
числi у складi спiльних мобiльних груп, продовжити здiйснення контролю за
дотриманням протиепiдемiчних обмежень на територiт регiону, особливо, на
перiод не робочих, вихiдних та святкових днiв.



TepM.iH вuконання: на перiоl коронmuну

7. Головному управлiнню [ержпродспоживслужби в Запорiзькiй
областi продовжити контроль за дотриманням санiтарного законодавства i

здiйсненням протиепiдемiчних заходiв закладами дошкiльноi освiти, закладами
громадського харчування, фiзичноТ культури та спорту, ринками, закладами, що
надають послуги з розмiщення, об'сктами торгiвлi продовольчими та
непродовольчими групами ToBapiB тощо.

TepMiH в1,1конання: на перiоd каранmuну

8. Головному управлiнню НацiональноТ полiцii в Запорiзькiй областi,
Управлiнню патрульноi 'полiцii в Запорiзькiй областi, Управлiнню
Укртрансбезпеки у Запорiзькiй областi, Головному управлiнню
Щержпродспоживслужби в Запорiзькiй областi за участю органiв мiсцевого
самоврядування забезпечити контроль виконання протиепiдемiчних вимог пiд
час здiйснення пасажирських перевезень.

TepMiH вuконання: на перiоd каронmuну

Райдержадмiнiстрачiям забезпечити iнформування
облдержалмiнiстраuii (через !епартамент з питань цивiльного захисту
населення облдержадмiнiстраuii) про запровадження на територiях громад

9.

обмежув€lльних протиепiдемiчних заходiв, встановлених для (помаранчевого))

рiвня епiдемiчноi небезпеки, вiдповiдно до визначеноi форми, що дода€ться в
електронному виглядi.

TepMiH вuконання: лцопонеdiлка mа
ulочеmверzа dо I2.00

l0. Щепартаменту освiти i науки обллержадмiнiстрашiТ, управлiнню
молодi, фiзичноТ культури та спорту обллержадмiнiстрацii,
райлержадмiнiстрацiям, виконавчим органам сiльських, селищних,
мiських рад в межах наданих повноважень забезпечити виконання постанов
Головного державного санiтарного лiкаря Украiни:

вiд 22.04.202l J\b 3 <Про затвердження протиепiдемiчних заходiв пiд час
проведення масових спортивних заходiв на вiдкритому повiтрi на перiол
карантину у зв'язку поширенням KopoHaBipycHoT хвороби (COVID- l9);

вiд 2з.04.202l }Jb 4 кПро затвердження протиепiдемiчних заходiв у
ЗаКЛаДах освiти на перiод карантину у зв'язку поширенням KopoHaBipycHoi
хвороби (COVID-19).

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

l l. Щепартаменту iнформацiйноi дiяльностi та комунiкачiй з
громадськiстю облдержадм iH icTpa цii, ра йлержадм i н icTpa цiя м, ви кона вч и м
органам сiльських, селищних, мiських рад за участю регiональних та
МiСЦеВих засобiв масовоТ iнформачii, у тому числi приватноТ форми власностi
(за згодою), зокрем?, у соцiальних мережах, забезпечити:

широке iнформування населення про встановлення на територiТ областi



карантинних обмежень;
проведення iнформаuiйно-роз'яснювальноТ роботи щодо

дотримання обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв, якi
вiдповiдним piBHeM епiдемiчноi небезпеки.

необхiдностi
передбаченi

|2. Щепартаменту культури, туризму нацiональностей та релiгiй
облдержадмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiям, виконавчим органам
мiських, селищних, сiльських рад р€вом з релiгiйними та полiтичними
органiзацiями вжити заходiв щодо:

суворого дотримання вимог Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни пiд час
проведення релiгiйних захоДiв (зокрема помин€Lпьних днiв), дня пам'ятi та
примирення, дня перемоги над фашизмом;

максим€Lпьного проведення ((онлайн> заходiв;
встановлення заборони на здiйснення заходiв, що передбачають фiзичний

контакт;
встановлення обмеження на вiдвiдування

кладовища, церкви, храми), забезпечити
вiдвiдувачами не менше 2 м;

TepMiH вuконання: на перiоd каранmuну

масових заходiв (в тому числi
дотримання дистанцiТ мiж

лiтнiх людей, вiдповiдальному ставленню до

TepMiH вuконання: пid час провеdення
BtocidHttж, свяmковuж mа не робочах dHiB

14. Вважати такими, що втратили чиннiсть:
ПУНКТ 9 ДРУГого питання порядку денного протоколу засiдання

регiонагlьноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд 25.03 .202l Ns 8;
пунктИ 2, з, 4,7, пiдПункТ l пунктУ 8, третьОго питання порядку денного

ПРОТоколу засiдання регiональноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд |2.04.2О2|
J\ф1l;

пункт 2, абзац 2 пункту 3 дру.о.о питання порядку денного протоколу

розмiщення на входi до будiвель засобiв дезiнфекцiТ рук та пристроТв для
безконтактного вимiрювання температури.

TepMiH вuконання: пid час провеdення
вuжidнttж, свяmковлlж mа не робочttж dHiB

13. Полiтичним партiям, релiгiйним та
органiзувати роботу щодо:

громадським органiзацiям

iнформування громадян напередоднi проведення масових заходiв щодо
формату iх проведення;

утримання вiд вiдвiдування масових заходiв людьми похилого BiKy та з
хронiчними захворюваннями;

обмеження вiдвiдування та прийому гостей пiсля проведення масових
заходiв;

зосередження уваги пiд час проведення заходiв збереженню здоров'я та
захисту сiм'i, вакцинацii, захисту
здоров'я та гiгiени.
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засiдання регiонапьноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд 20.04 .2021, J\Ъ l2;
пункт 8 другого питання порядку денного протоколу засiдання

регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд 20.04.202| Jф l3;
пункт 7 другого питання порядку денного протоколу засiдання

регiоншlьноi KoMicii з питань ТЕБ та НС вiд22.04.202l JЮ l4.
TepMiH вuконання: з 00 zoduH 00 xBtuluH

07.05.2021

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

З питання ТРЕТЪОГО'порядку денного:
,,Про стан дотримання Правил охорони життя людей на водних

об'скгах УкраТни та утворення комiсiй з перевiрки готовностi водних
об'екгiв до купального сезону>>

ДОПОВIДАВ: засmупнltк начсlльнuка Головноzо управлiння !СНС YKpalHu
у Запорiзькiй обласmi Олексанdр НА3АРОВ,

ВИРIШИЛА;

1. Прийняти до уваги iнформацiю доповiдачiв.

2. Райдержадмiнiстрачiям разом з виконавчими органами сiльських,
селищних, мiських рад:

1) розглянути питання щодо стану дотримання вимог Правил охорони
життя людеЙ на водних об'сктах УкраТни на засiданнях мiсцевих комiсiй з
питань ТЕБ та НС;

TepMiH вllконання: dо I2.05.2021
2) визначити та забезпечити обладнання мiсць масового вiдпочинку на

ВоДних об'сктах пляжiв (водних об'ектiв) вiдповiдно до Правил охорони життя
ЛЮдеЙ на водних об'ектах УкраТни АнлрiТвськiй, Осипенкiвськiй,
Костянтинiвськiй, Плодородненьскiй, Благовiщенськiй, Водянськiй,

Михайлiвськiй, Степногiрськiй,Малобiлозерськiй, Роздольськiй,
Щнiпрорудненьськiй, Кам'янко-!нiпровськiй, Василiвськiй, Бiльмацькiй,
Воздвижiвськiй, Воскресенськiй, Комиш-Зорянськiй, Малинiвськiй,
Малоктокмачанськiй, Преображенськiй,
Федорiвськiй, Гуляйпiльскiй, Молочанськiй,
територiальним громадам ;

Розiвськiй, Смирновськiй,
пологiвськiй, Токмацькiй

TepMiH вltконання: неzайно
3) забезпечити розроблення мiсцевих програм рятування людей на водi у

2021l роцi та встановити контроль за ix виконанням (фiнансуванням);
TepMiH вuконання: I8.06.202 l

4) переглянути та погодити з дснС статути (положення) про комунальнi
аварiйно-рятувальнi служби у зв'язку з проведенням алмiнiстративно-
територ iальноI реформи з децентр€lл i зацii влади ;
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TepMiH вuконання: 0о I8,05,202I

5) утворити KoMicii з перевiрки готовностi водних об'сктiв до куп€Lльного

сезону.
TepMiH вuконання: dо 14.05.202l

з. Виконавчими органами сiльських, селищних, мiських радl якi

експлуатують воднi об'iкти, укласти угоди на постiйне та обов'язкове

аварiйно-рятувЕtлЬне обслУ.о"у"u"", . u"uрiйно-рятУвЕlльними службами, якi

пройшли атестацiю у встановленому порядку,
TepMiH вltконання: do 21.05.2021

Рiшення KoMiciT прийнято''од"оI.опосно,

.Щодаток: Вiдомiсть контролю за впровадженням на територiях районiв та

громад обмежувчшьних протиепiдемiчних заходiв, встановлених для

(помаранчевого)> рiвня епiдемiчноi небезпеки, в електронному

виглядi.

Секретар KoMiciT микола Пусъ


