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ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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ситуацій  
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ПРОТОКОЛ № 4 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

м. Старобільськ        12 березня 2020 р. 

 

ГОЛОВУВАВ: в.о. голови Старобільської райдержадміністрації, заступник 

голови районної комісії з питань ТЕБ і НС Череватий Володимир 

Олександрович. 

ПРИСУТНІ: члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

   

I. Про стан  забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення Старобільського району та заходів стосовно стабілізації 

епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом COVID-19 

(В. Мозговий, Г. Горбаченко, О. Антоненко) 

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

  

1.  Беручи до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 

211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» 

рекомендувати: 
1.1 Головам об’єднаних територіальних громад, відділу освіти 

Старобільської РДА, вжити заходів щодо тимчасового припинення навчального 

процесу в закладах освіти з 12 березня до 03 квітня 2020 року  

Термін: негайно  

 

1.2 Головам об’єднаних територіальних громад, головам сільських рад, 

сектору  культури та молоді, головному спеціалісту з питань спорту заборонити 

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування. Спортивні заходи дозволяється проводити без участі 

глядачів (уболівальників). 

Термін: до стабілізації епідемічної  

ситуації  

 

2. КНП «Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД», відділу 

освіти Старобільської РДА, управлінню соціального захисту населення 
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Старобільської РДА, Старобільському РВ ГУ ДСНС України у Луганській 

області, Старобільському ВП ГУНП України у Луганській області, 

Старобільському районному товариству Червоного Хреста України,  головам 

об’єднаних територіальних громад, головам сільських рад, посилити 

інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, у тому числі через засоби 

масової інформації, щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил 

запобігання інфекційному зараженню. Довести рекомендації щодо 

максимального обмеження пересування населення між населеними пунктами, 

пересування в громадських місцях без крайньої потреби, а також 

максимального обмеження фізичних контактів. 

Термін: до стабілізації епідемічної  

ситуації  

 

3. Старобільській філії державної установи «Луганський обласний 

лабораторний центр держсанепідслужби України», Старобільському районному 

управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області,  КНП 

«Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД»,  головам об’єднаних 

територіальних громад, головам сільських рад забезпечити посилений 

моніторинг стану захворюваності та контролю за виконанням 

санітарно-епідемічних заходів. 

Термін: до стабілізації епідемічної  

ситуації  

4. Головам об’єднаних територіальних громад, головному спеціалісту 

сектору мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Старобільської РДА  

4.1 уточнити (розробити) плани реагування на медико-біологічні 

надзвичайні ситуації та ліквідації їх наслідків  
Термін: невідкладно 

 

         4.1 Провести розрахунки та уточнити номенклатури місцевих матеріальних 

резервів для запобігання та ліквідації наслідків, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної інфекції. 
Термін: до 20 березня 2020 року 

5. Міському голові, головам об’єднаних територіальних громад головам 

сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, керівникам 

підприємств, установ, організацій: 

   5.1максимально перевести в режим телефонних або відеоконференцій усі 

нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів (зокрема 

громадських слухань і обговорень), у тому числі органів місцевого 

самоврядування (за винятком виключних випадків). 

   5.2 запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 

респіраторних захворювань.  

    5.3 за можливістю перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій і технологій. 

   5.4 запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 

персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику. 




