
ПРОТОКОЛ № 1
засідання оперативного штабу

з питань запобігання поширенню на території Перещепинської міської 
територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

м. Перещепине 11 грудня 2020 року

Головував: ЦВІРКУН Я.О., Перещепинський міський голова, керівник 
оперативного штабу.

Присутні: члени оперативного штабу (за окремим списком).
Запрошені: «
ШВЕЦЬ П.Л.,завідувач Перещепинської амбулаторії ЗПСМ;
БЕЙНИК С.І., провідний спеціаліст з питань культури, спорту та 

роботи з молоддю міської ради;
КОБЕЗА Л.О., головний спеціаліст служби у справах дітей міської 

ради.
Порядок денний:
І. Про санітарно-епідемічний стан на території Перещепинської 

міської територіальної громади та заходи із запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2.

Виступили:
1. ЦВІРКУН Я.О., Перещепинський міський голова, який розпочав 

роботу Штабу, визначив основні його задачі; зазначив, що головним 
завданням Штабу є, в тому числі, достатня поінформованість мешканців 
міської територіальної громади з метою забезпечення їх безпеки; всі 
рекомендації Штабу повинні бути взяті до виконання. Запропонував 
створити благодійний фонд для боротьби з коронавірусом, кошти якого 
будуть направлені на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, 
експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів та масок, дезінфікуючих 
розчинів тощо.

2. ШВЕЦЬ П.О., завідувач Перещепинської амбулаторії ЗПСМ, який 
проінформував про ситуацію станом на 11 грудня 2020 року із 
захворюваністю у міській територіальній громаді на коронавірус і про 
заходи, які необхідно вживати з метою запобігання поширенню цієї інфекції. 
Зазначив, що проблемним питанням залишається відсутність публічності 
інформаційних матеріалів щодо актуальних питань коронавірусної інфекції в 
громадських місцях, громадському транспорті. Рекомендував застосовувати 



елементи агітування, зокрема, особистий контроль і приклад керівників, 
залучення волонтерів, які б наголошували про необхідність дотримання 
санітарних норм (обробки рук, носіння медичних масок тощо).

3. СЕНЧУК Є.В., начальник 49-ї Державної пожежно-рятувальної 
частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, який 
проінформував про проведені заходи поточної дезінфекції у місцях масового 
скупчення людей станом на 11 грудня 2020 року щодо запобігання 
поширенню- на території міської територіальної громади гострої 
респіраторної хвороби COVID-19. Запропонував передбачити режим 
регулярного провітрювання службових приміщень, за можливістю 
здійснювати дезінфекційні заходи в таких приміщеннях. Рекомендував 
посилити інформаційну роботу щодо запобігання поширенню коронавірусної 
інфекції.

4. ВАРЯНИЦЯ С.Р., начальник Перещепинського відділення поліції 
Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, який повідомив 
про проведену поліцією роботу станом на 11 грудня 2020 року щодо 
забезпечення охорони публічної (громадської) безпеки та порядку 
на території міської громади в період карантину.

5. ЯВТУХОВСЬКА Л.М., начальник відділу освіти міської ради, яка 
повідомила про стан дотримання встановлених протиепідеміологічних та 
санітарних норм закладами освіти міської ради. Запропонувала 
започаткувати проведення в закладах освіти уроків в ігровій формі; вікторин 
на тему запобігання поширенню коронавірусної інфекції з метою 
інформування дітей про методи боротьби з цією інфекцією.

6. КОБЕЗА Л.О., головний спеціаліст служби у справах дітей міської 
ради, яка проінформувала про проведену роботу службою у справах дітей на 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 586 
«Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію про санітарно-епідемічний стан на 
території Перещепинської міської територіальної громади.

2. Створити благодійний фонд для боротьби з коронавірусом, кошти 
якого будуть направлені на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів, 
експрес-тестів на коронавірус, захисних костюмів та масок, дезінфікуючих 
розчинів тощо.

Термін: на період карантину.
3. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців 

територіальної громади щодо попередження масового розповсюдження 
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.



Термін: постійно, на період карантину.
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, що 

знаходяться на території Перещепинської міської територіальної громади, 
забезпечити проведення дезінфекційних заходів у службових приміщеннях 
адміністративних будівель, проведення заходів поточної дезінфекції у місцях 
масового скупчення людей (ринки, супермаркети, заклади громадського 
харчування тощо) з метою попередження масового розповсюдження гострої 
респіраторної хвороби., спричиненої коронавірусом.

Термін: постійно, на період карантину.
5. Рекомендувати закладам освіти міської ради започаткувати 

проведення уроків, вікторин в ігровій формі на тему запобігання поширенню 
коронавірусної інфекції з метою інформування дітей про методи боротьби з 
коронавірусом.

. Термін: постійно, на період карантину.
6. Здійснити публікацію інформаційних матеріалів щодо встановлених 

уповноваженими органами протиепідеміологічних та санітарних заходів на 
офіційному сайті Перещепинської міської ради, на дошках оголошень в 
громадських місцях Перещепинської міської територіальної громади.

Термін: постійно, на період карантину.

Ярослав ЦВІРКУН

Сніжана БЕЗЗУБ


