
 

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 № 6 

засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

м. Старобільськ        20 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, рішення 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій, затвердженого протоколом від 18.03.2020 року №6, 

 рекомендувати: 

 

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

сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, Старобільському 

районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області, 
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Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області, підприємствам, 

установам, організаціям забезпечити виконання з 00:01год. 19.03.2020 р. 

заборони  роботи всіх ринків, місць стихійної та виїзної торгівлі на відповідній 

території, прийняти відповідні рішення та забезпечити їх виконання щодо 

припинення роботи ринків, місць стихійної та виїзної торгівлі, торгівельних 

об’єктів, що здійснюють продаж пива та інших алкогольних та безалкогольних 

напоїв на розлив, торгівельних об’єктів, що здійснюють продаж побутової 

техніки та електроніки, окрім тих, в яких засоби зв’язку переважать інші товари 

(65% від загальної кількості товарів) на підвідомчій території, довести зазначені 

рішення до відома керівників ринків, підприємств, установ, організацій, 

приватних підприємців, що здійснюють таку торгівлю; 

Термін: невідкладно 

 

2. Керівникам підприємств, установ, організацій, які здійснюють регулярні 

спеціальні перевезення, забезпечити дотримання граничної чисельності не 

більше 10 (десяти) пасажирів у салонах транспортних засобів; 

Термін: Постійно до стабілізації ситуації 

 

3. Керівникам органів місцевого самоврядування, на підвідомчій території, 

яких здійснюють свою діяльність підприємства, установи, організації, приватні 

підприємці, які надають послуги у сфері пасажирських перевезень у межах 

населених пунктів, здійснити збір графіків проведення дезінфекційної обробки 

транспортних засобів, що використовуються для пасажирських перевезень та 

надати їх до Луганської обласної державної адміністрації – обласної 

військово-цивільної адміністрації; 

Термін: до 20 березня 2020 року 

 

4. Керівникам підприємств, установ організацій, які надають послуги у 

сфері пасажирських перевезень у межах населених пунктів за необхідності 

укласти договори на здійснення дезінфекційної обробки транспортних засобів з 

організаціями, що мають можливості для здійснення зазначених заходів; 

Термін: невідкладно 

 

5. Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області 

забезпечити перевірку учасників пасажирських перевезень на наявність 

відповідних дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень та 

дотримання чисельності не більше 10 (десяти) пасажирів у салонах 

транспортних засобів. 

Термін: невідкладно 

 



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

сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, Старобільському 

районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області, 

Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області, Старобільському 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області забезпечити роботу спільних 

комісій для проведення рейдів з метою контролю дотримання чинного 

законодавства та обмежень, пов’язаних із запобіганням поширенню на території 

України гострої респіраторною хворобою COVID-19 (коронавірус 

SARS-CoV-2). 

Термін: невідкладно до стабілізації ситуації 

 

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

сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, Старобільському 

районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області, 

Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області, Старобільському 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області забезпечити заходи по виконанню 

розпорядження голови райдержадміністрації №294 від 18 березня 2020 року, 

схвалити склад комісії з проведення рейдів з контролю за дотриманням чинного 

законодавства та обмежень, пов’язаних із запобігання поширенню на території 

Старобільського району гострої респіраторної хвороби COVID-19 (коронавірус 

SARS-CoV-2); 

Термін: невідкладно до стабілізації ситуації 

 

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

сільських рад, структурним підрозділам райдержадміністрації, Старобільському 

районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Луганській області, 

Старобільському відділу поліції ГУ НП в Луганській області, Старобільському 

РВ ГУ ДСНС України у Луганській області під час проведення спільних рейдів з 

контролю за дотриманням чинного законодавства та обмежень, пов’язаних із 

запобігання поширенню на території Старобільського району гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 (коронавірус SARS-CoV-2) перевіряти 

журнали дезінфекційної обробки приміщень; 

Термін: невідкладно до стабілізації ситуації 

9. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності 

здійснити оголошення про набір волонтерів по охороні громадського порядку 

на випадок виникнення надзвичайної ситуації; 

Термін: невідкладно до стабілізації ситуації 

 

10. Підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності 

затвердити безпечну відстань між відвідувачами в приміщеннях, яка має 




