
ПРОТОКОЛ № 21
позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Київ 15 серпня 2020 року

Головував: Міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови 
Державної комісії ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович

Присутні: члени Державної комісії (за списком), голови регіональних комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
в режимі відеоконференції (за списком)

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення Державна 
комісія вирішила:

1. МОЗ разом із головами обласних та Київської міської 
держадміністрацій забезпечити постійне зростання кількості проведення 
тестувань щодо виявлення РНК коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2 методом 
полімеразної ланцюгової реакції та розміщення відповідної інформації на 
державних дашбордах.

2. МОЗ разом із Національною поліцією, Держпродспоживслужбою, 
Мінрегіоном та Укртрансбезпекою подати Кабінетові Міністрі пропозиції 
щодо створення мобільних бригад, їх складу та графіку виїздів для проведення 
перевірок виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України від 24 квітня 
2020 р. № 331 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення державних 
фінансових гарантій медичного обслуговування пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 
8АЯ8-СоУ-2, та належної оплати праці медичних та інших працівників, які 
надають медичну допомогу таким пацієнтам” і від 22 липня 2020 р. № 641 “Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2”.

Строк -  до 17 серпня 2020 року

3. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій, МОЗ та 
НСЗУ вжити невідкладних заходів щодо:

підготовки закладів охорони здоров’я другої черги, визначених для 
надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, 
спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2;



включення зазначених закладів до відповідного переліку, затвердженого 
керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня 
природного характеру, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби;

укладення відповідних угод з НСЗУ.
Про результати щоденно інформувати МОЗ за запропонованою ним 

формою.
МОЗ узагальнювати надані матеріали та щопонеділка інформувати 

Кабінет Міністрів.

4. МОЗ разом з Мін’юстом прискорити проведення процедури 
затвердження та державної реєстрації Порядку проведення епідеміологічного 
розслідування спалахів інфекційних захворювань та про результати 
поінформувати Кабінет Міністрів.
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5. МОЗ разом із МКІП, Мінцифри, Мінрегіоном провести інформаційно- 
роз’яснювальну компанію серед населення щодо важливості дотримання 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641.

6. МОН разом із МОЗ та Міндовкіллям підготувати та подати Кабінетові 
Міністрів матеріали для розгляду на засіданні Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (список учасників, 
пропозиції до порядку денний, проект протокольного рішення, інформаційно- 
аналітичні матеріали) з питання підготовки навчальних закладів до початку 
нового навчального року, зокрема щодо утилізації засобів індивідуального 
захисту.
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Міністр розвитку громад та 
територій, перший заступник 
голови Державної комісії Олексій ЧЕРНИШОВ

Відповідальний секретар 
Державної комісії Денис РОЩИНСЬКИЙ


