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Протокол № позачергового засідання

м. Перещепине 20 березня 2020 року

Головував: голова місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки і надзвичайних ситуацій, Перещепинський міський голова САВЄЛЬЄВ 
Володимир Іванович,

Присутні: члени міської комісії;
1. Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби 2019-nCoV (Covid-19) та забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення на території Перещепинської ОТГ.

СЛУХАЛИ: інформацію про заходи щодо запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби 2019-nCoV (Covid-19) та забезпечення санітарно-епідеміологічного 
благополуччя населення на території Перещепинської ОТГ.

ВИСТУПИЛИ:
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ПОГОРІЛА Н.С.;
В.о. головного лікаря Перещепинської РЛ №2 ДОВГАНИЧ С.В.
ВИРІШИЛИ:
1. Згідно протоколу №12 позачергового засідання Дніпропетровської регіональної 

комісії з питань ТЕБ і НС від 19.03.2020 року:

РЕКОМЕНДУВАТИ:
• Начальнику 49-ДПРЧ ГУ ДСНС України
в Дніпропетровській обл. СЕНЧУКУ Є.В.;
• Т.в.о. начальника Перещепинського ВП 
Новомосковського ВП ГУНП
в Дніпропетровській обл. ВАРЯНИЦІ С.Р.;
• В.о. головного лікаря 
Перещепинської РЛ №2 ДОВГАНИЧУ С.В.

1.1. Установити особливий режим в’їзду на територію ОТГ та виїзду з неї громадян
і транспортних засобів, а у разі необхідності - проводити санітарний огляд 
та санітарну обробку речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

1.2. Створити на межі Дніпропетровської та Харківської областей контрольно-
пропускний пункт (далі - КПП) відповідно до дислокації (додається)
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1.3. Залучити в установленому порядку для цілодобової роботи на КПП 
співробітників ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, 
Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції України, ГУ ДСНС України у 
Дніпропетровській області, працівників медичних закладів.

Термін: на період карантину

2. Начальнику відділу освіти
Перещепинської м/р 
ЯВТУХОВСЬКІЙ Л.М.:

2.1. Організувати чергування на КПП медичного персоналу закладів освіти 
Перещепинської міської ради

Термін: на період карантину

3. Начальнику відділу ЖКХ, комунальної власності,
будівництва та земельних відносин Перещепинської м/р 
ГОДОВАНИКУ О.Л.:

3.1. Забезпечити електричне живлення КПП на території Перещепинської міської ОТГ.

Термін: на період карантину

4. В.о. старост старостинських округів міської ради:
НЕЗДІЙМИНОЗІ О.М.,
ДЕМИДЕНКО О.А., 
НАПХАНЬКУ В.П., 
ВАСЕЦЬКОМУ І.М., 
Інспектору міської ради: 
ПРЕД В.І..:

4.1. Постійно проводити моніторинг громадян, які повернулися з інших областей 
України та з-за кордону до старостинських округів;

4.2. Щодня (до 09.00 год.) доповідати відповідну інформацію заступнику міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПОГОРІЛІЙ Н.С.

Термін: на період карантину

5. Депутатському корпусу Перещепинської міської ради:

5.1. Провести роз’яснювальну роботу серед населення, зокрема осіб пенсійного віку, 
щодо загрози зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19 та уникання 
відвідування місць масового скупчення громадян (банки, магазини тощо)

Термін: на період карантину



6. Координацію роботи щодо виконання рішення міської комісії покласти на 
заступника міського головид^ї^^ь-д^льності виконавчих органів ради ПОГОРІЛУ Н.С., 
контроль залишаю за собогб. ї 4 *

7 <аська ед»

Голова місцевої ком

Секретар місцевої комїс1Гу^/мй«

В.І. САВЄЛЬЄВ

А.К ОВЕЧКО



Додаток до протоколу 
позачергового засідання 
місцевої комісії з питань ТЕБ і НС 
від 20.03.2020 № Ц

Дислокація контрольно-пропускного пункту,
розташованого на території Перещепинської міської ОТГ (далі - КПП)

Пересувний КШ1:

1. а/д МІ8 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта (межа Харківської області) 
(Новомосковський район) (УПП)


