
ПРОТОКОЛ №2 

 

чергового засідання місцевої комісії комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області 

 

від 04.02.2022 р. 

 

 Головуючий: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

Присутні: члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Кушугумської селищної ради Запорізької області (далі – комісія ТЕБ та НС), запрошені. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

  

       1. Про епідемічний стан на території Кушугумської громади, пов’язаний з поширенням 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 Доповідач: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

2. Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 Доповідач: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

     3. Про організацію та проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були 

вакциновані вчасно. 
 Доповідач: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

  

 

З питання ПЕРШОГО порядку денного: 

«Про епідемічний стан на території Кушугумської громади Запорізького району,  пов’язаний 

з поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» 

ДОПОВІДАВ: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

З питання ДРУГОГО порядку денного: 

«Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  

ДОПОВІДАВ: секретар комісії Владислав ВАСИЛЕГА 

 

ВИРІШИЛИ: 
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. Виконавчому комітету Кушугумської селищної ради забезпечити:  

1) безумовне виконання на території області обмежувальних протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та завдань, визначених протокольними рішеннями 

засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Запорізької області. 

Термін виконання: на період дії карантину 

 

2) проведення позачергових засідань місцевих комісій з питань ТЕБ та НС. 

                                                                                                                   Термін виконання: до 04.02.2022 

 

 

 



3. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Кушугумської селищної ради рекомендувати 

вжити заходи щодо: 

організації дистанційного навчання здобувачів освіти, крім здобувачів дошкільної освіти та 

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти; 

Термін виконання: до 07.02.2022 

організації дистанційного навчання здобувачів дошкільної освіти та учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти при перебуванні на самоізоляції через контакт з пацієнтом з 

підтвердженим випадком COVID-19 більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу 

освіти. 

 

4. ТОВ «Кушугумський медичний центр» рекомендувати вжити заходи щодо: 

         пришвидшення досягнення цільових показників охоплення вакцинацією проти COVID-19 та 

захисту насамперед осіб віком 60 + років, які знаходяться в групі медичного ризику шляхом 

активного запрошення на пункти щеплення та організації виїздів мобільних бригад з вакцинації 

маломобільного населення; 

Термін виконання: на період 

вакцинальної кампанії 

постійної взаємодії з регіональним представником з питань вакцинації від COVID-19 у 

Запорізькій області заздалегідь узгоджувати дату, час та місце проведення щеплень (селищна рада, 

пошта, клуб, школа тощо); 

Термін виконання: протягом 

вакцинальної кампанії 

відповідної звітності з вищезазначеного питання за встановленим порядком (надання 

інформації в гугл-таблиці Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації). 

    Термін виконання: до 12.00 щоп’ятниці 

 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

З питання ТРЕТЬОГО порядку денного: 

«Про організацію та проведення кампанії зі щеплення від поліомієліту дітей, які не були 

вакциновані вчасно» 

ДОПОВІДАВ: перший заступник селищного голови Олександр ХАРЧЕНКО 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Прийняти до уваги інформацію доповідача. 

2. ТОВ «Кушугумський медичний центр» забезпечити:  

виконання заходів, визначених національним планом протидії поліомієліту у відповідь на 

спалах хвороби в Україні, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я від 30.12.2021 № 

2922 та з дотриманням календаря профілактичних щеплень. 

Термін виконання: постійно 

 

Рішення Комісії прийнято одноголосно. 

 

 

 

 

Секретар комісії           Владислав ВАСИЛЕГА 


