
 

 

 

СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій  

вул. Центральна, 35, м. Старобільськ Луганської обл., 92700, Україна, 

тел./факс (8 06461) 2-13-65,   Код ЄДРПОУ 04051632, E-mail: starobilsk-rda@loga.gov.ua 
  

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

м. Старобільськ        17 березня 2020 р. 

 

ГОЛОВУВАВ: голова Старобільської райдержадміністрації, голова районної 

комісії з питань ТЕБ і НС Погорєлий Євген Сергійович. 

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 гострою респіраторною хворобою 

COVID-19 (коронавірус SARS-CoV-2): 

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

 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

  

Беручи до уваги внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», які затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2020 року №215, а також Розпорядження голови  

Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації № 204 від 17 березня 2020 року 

рекомендувати: 

 

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

сільських рад, сектору культури та молоді, головному спеціалісту з питань 

спорту, підприємствам, установам та організаціям Старобільського району з 00 

год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. заборонити проведення всіх 

масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 
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рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

 

Термін: до 03 квітня 2020 року 

 

1.1. Підприємствам, установам, організаціям, суб’єктам господарювання,  

робота яких передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського 

харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших 

закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі 

продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та 

виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та 

страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання 

послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень 

за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального 

захисту заборонити роботу з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.;  

 

Термін: до 03 квітня 2020 року 

 

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

сільських рад припинити проведення ярмарків та виїзної торгівлі, 

недопущення вуличної торгівлі; 

Термін: до стабілізації ситуації 

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

сільських рад, відділу житлово-комунального господарства, інфраструктури, 

енергетики та захисту довкілля Старобільської райдержадміністрації, 

підприємствам, установам, організаціям автомобільного транспорту, 

заборонити з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 03 квітня 2020 р.: 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і 

міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі 

у міському та автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху; 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують 

регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі 

маршрутного таксі; 



 

 

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення 

пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному  і міжобласному 

сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним 

перевізникам, які виконують такі перевезення; 

 

Термін: до 03 квітня 2020 року 

 

1.4. Старобільській філії державної установи «Луганський обласний 

лабораторний центр держсанепідслужби України», Старобільському районному 

управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області забезпечити 

організацію проведення на території Старобільського району своєчасних і 

повних профілактичних і протиепідемічних заходів; 

Термін: до стабілізації ситуації 

1.5. КНП «Старобільське РТМО», КНП «РЦПМСД» забезпечити подання 

щоденної інформації про здійснення заходів щодо запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, до Міністерства охорони здоров’я та Старобільської 

райдержадміністрації, а також загальної інформації про стан захворюваності на 

ГРВІ, ГРИПП, пневмонії до Старобільської райдержадміністрації; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

1.6. КНП «Старобільське РТМО», КНП «РЦПМСД» забезпечити 

тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових 

операцій, крім термінових та невідкладних, максимальну готовність та 

перепрофілювання медичних закладів для прийому та лікування інфікованих 

хворих у тяжких станах; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

1.7. Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області 

забезпечити патрулювання вулиць міст, сіл, селищ Старобільського району, з 

метою недопущення порушень громадського порядку; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

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

сільських рад, КНП «Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД», 

Старобільській філії державної установи «Луганський обласний лабораторний 



 

 

центр держсанепідслужби України», головному спеціалісту сектору 

мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами запровадити комунікаційні плани щодо визначення 

алгоритмів дій у разі виникнення захворювання COVID-19, а також регулярно 

інформувати населення району через засоби масової інформації, мережу 

Інтернет про протиепідемічні та профілактичні заходи по боротьбі з COVID-19, 

стан епідеміологічної ситуації на відповідній території, надавати щодня до 9:00 

та 14:00 Луганській облдержадміністрації інформацію про здійснення 

відповідних заходів для узагальнення та подальшого інформування 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

3. Голові районної ради, міському голові, головам об’єднаних 

територіальних громад, головам сільських рад, структурним підрозділам 

райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ, організацій: 

3.1 запровадити щоденний температурний скринінг персоналу та 

відвідувачів, негайно відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які 

майють ознаки гострих респіраторних захворювань; 

3.2. забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної 

можливості — також роботи в режимі реального часу через Інтернет; 

3.3. передбачити регулярне провітрювання службових приміщень, 

здійснювати дезінфекційні заходи; 

3.4. до особливого розпорядження обмежити (скасувати) проведення 

прийомів громадян; 

Термін: до стабілізації ситуації 

4 Адміністраціям авто- залізничним вокзалам та суб’єктам господарювання 

усіх форм власності, що займаються наданням послуг у сфері пасажирського 

автомобільного транспорту, забезпечити щоденні профілактично- 

дезінфекційні заходи, миття та прибирання транспортних заходів та приміщень 

авто – залізничних вокзалів; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

5. Старобільському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Луганській області забезпечити надання послуг з дезінфекції пасажирського 

автомобільного транспорту та приміщень, авто – залізничних вокзалів, ринків, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 



 

 

6. ТОВ «Ринок м. Старобільськ», Ринок «Універсальний» та суб’єктів 

господарювання які  займаються торгівельною діяльністю зобов’язати посилити 

основні профілактичні заходи, а саме: проведення щоденно дезінфекцій, миття 

та прибирання приміщень, обладнання та інвентарю, а також утилізацію  

відходів після попереднього обов’язкового знезараження, забезпечити 

температурний скринінг персоналу та відвідувачів; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

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

сільських рад, КНП «Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД», 

Старобільській філії державної установи «Луганський обласний лабораторний 

центр держсанепідслужби України», головному спеціалісту сектору 

мобілізаційної, оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами забезпечити своєчасне інформування населення 

про рішення та заходи які приймаються з метою запобігання поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

Термін: до стабілізації ситуації 

 

8. Голові Старобільської районної ради забезпечити проведення 

позачергової сесії Старобільської районної ради з метою прийняття рішення про 

фінансування заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

Термін: Невідкладно 

9. Завідувачу ВП «Міжрайонна центральна аптека №78» забезпечити 

марлевими пов’язками та резиновими рукавичками для індивідуального захисту 

працівників закладів та установ, зокрема тих працівників, які безпосередньо 

контактують із особами/сім’ями, які перебувають в складних життєвих 

обставинах, підопічним/вихованцям, інтернат них закладів; 

Термін: Невідкладно 

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

сільських рад, КНП «Старобільське РТМО», КНП «Старобільський РЦПМСД»,  

Старобільському районному товариству Червоного Хреста України, управлінню 

соціального захисту населення, КУ «Старобільский територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Старобільському 

районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділенню 

укрпошти, благодійним та громадським організаціям (за згодою) організувати 

систематичне відвідування одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого 




