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позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
(в режимі онлайн-засідання)

Головуючий: Іван ФЕДОРОВ
В.о. секретаря: Наталя КОЛЕСНІКОВА
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Запорізької області, запрошені.

Питання порядку денного:

1. Про затвердження персонального складу регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Запорізької області

Доповідач: директор Департаменту з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації Володимир ШЛЕЯ.

2. Про епідемічний стан на території Запорізької області.
Доповідач:директор ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ

України» Роман ТЕРЕХОВ.

3. Про посилення протиепідемічних заходів в м. Бердянськ.
Доповідач: директор Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ

України» Роман ТЕРЕХОВ.

4. Про виділення пально-мастильних матеріалів з регіонального 
матеріального резерву.

Доповідач: директор Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій обласної державної адміністрації Владислав МОРОКО.

від 17.07.2020 р. м. Запоріжжя № 28
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З питання ПЕРШОГО порядку денного:
«Про затвердження персонального складу регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької 
області».

СЛУХАЛИ: директора Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації Володимира ШЛЕЮ

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Затвердити персональний склад регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
(додається).

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.

З питання ДРУГОГО порядку денного:
«Про епідемічний стан на території Запорізької області»

СЛУХАЛИ: директора Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Романа ТЕРЕХОВА.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.

З питання ТРЕТЬОГО порядку денного
«Про посилення протиепідемічних заходів в м. Бердянськ»

СЛУХАЛИ: директора Д У  «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ 
України» Романа ТЕРЕХОВА.

ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідача.

2. Бердянському міському голові з метою запобігання поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2:



2.1. запровадити додаткові обмежувальні заходи, зокрема, передбачивши 
спільно з Головним управлінням Національної поліції у Запорізькій 
області та підрозділами Національної гвардії України посилення контролю 
за виконанням на території міста постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2»;

Термін виконання: на період карантину
2.2. посилити:
1) протиепідемічні заходи, зокрема проведення дезінфекції у громадському 

транспорті, в місцях масового перебування людей;
Термін виконання: на період карантину

2) заходи інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я міста;
Термін виконання: на період карантину

2.3. спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації, 
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»:

2.3.1 забезпечити:
1) проведення планового скринінгу на СОУГО-19 медичних працівників 

закладів охорони здоров’я міста і оздоровчих закладів, з лікуванням або 
роботою в яких, пов’язані зареєстровані випадки захворювання на СОУГО-19;

Термін виконання: терміново
2) обстеження:
усіх пацієнтів і медичних працівників санаторію «Арктика» методом ПЛР;

Термін виконання: терміново

медичних працівників оздоровчих закладів (за винятком санаторію 
Арктика») на коронавірус КНП БМР «Бердянське ТМО» методом ІФА;

Термін виконання: до 24.07.2020

2.3.2 за результатами проведеного обстеження пацієнтів і медичних 
працівників санаторію «Арктика», у разі необхідності, вжити заходів щодо 
припинення прийому відпочиваючих до зазначеного санаторію на 14 діб з 
моменту ізоляції останнього хворого для проведення всіх необхідних 
протиепідемічних заходів;

Термін виконання: терміново

2.4. про проведену роботу поінформувати Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.

Термін виконання: до 27.07.2020

3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
спільно з Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області та 
виконавчим комітетом Бердянської міської ради продовжити роботу щодо 
перевірок суб’єктів господарювання, які надають послуги у сфері торгівлі,



громадського харчування, ринках тощ о м . Б е р х п с и . стосовно
ними:

Тимчасових рекомендацій щодо організації протаспі;» міч— х ш ц й  з  
торгівлі на ринках на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19), затверджених постановою головного державного 
санітарного лікаря України від 06.06.2020 № 34;

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 
закладах громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (СОУГО-19), в редакції постанови головного 
державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 № 32;

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 
торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), 
затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України 
від 09.05.2020 № 17.

Термін виконання: на період карантину

3. Райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування 
Бердянського, Приморського, Приазовського, Якимівського районів за 
участю Головного управління Держпродспоживслужи в Запорізькій 
області, Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, 
Департаменту культури, туризму, національностей та релігій 
облдержадміністрації з метою запобігання поширення гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2:

1) спільними комісіями здійснити перевірки оздоровчих закладів щодо 
виконання ними Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 
заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період карантину у 
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19), які затверджені 
постановою головного державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 
№ 36;

Термін виконання: до 27.07.2020

2) про проведену роботу поінформувати ДУ «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України».

Термін виконання: до 27.07.2020

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

З питання ЧЕТВЕРТОГО порядку денного:
«Про виділення пально-мастильних матеріалів з регіонального 
матеріального резерву»

СЛУХАЛИ: директора Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій обласної державної адміністрації Владислава МОРОКО.



ВИРІШИЛИ:

1. Прийняти до відома інформацію доповідачів.

2. Враховуючи високий ризик виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру: загорянь та пожеж у лісових 
насадженнях, степових угрупуваннях (лист Національного заповідника 
«Хортиця» від 14.07.2020 № 438 «Про виділення дизельного пального»), з 
метою проведення заходів по локалізації низових пожеж, а саме: створення та 
відновлення існуючих мінералізованих смуг на території природно-заповідного 
фонду о. Хортиця, керуючись Постановою КМУ від 30.09.2015 № 775 «Про 
затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» погодитись з 
виділенням пально-мастильних матеріалів з регіонального матеріального 
резерву Національному заповіднику «Хортиця» для здійснення запобіжних 
заходів та оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру (загорянь та пожеж у лісових 
насадженнях, степових угрупуваннях) протягом пожежонебезпечного періоду 
2020 року у кількості 500 (п’ятсот) літрів дизельного пального.

3. Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації підготувати проект розпорядження голови 
облдержадміністрації про виділення пально-мастильних матеріалів з 
регіонального матеріального резерву з подальшою передачею на баланс 
Національному заповіднику «Хортиця» для запобігання та оперативного 
реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру (загорянь та пожеж у лісових насадженнях, степових 
угрупуваннях) протягом пожежонебезпечного періоду 2020 року у кількості 
500 (п’ятсот) літрів дизельного пального.

Термін виконання -  до 28.07.2020

4. Національному заповіднику «Хортиця» надати звіт про використання 
пально-мастильних матеріалів до Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації.

Термін виконання -
щоквартально, до 5 числа 
місяця, наступним за звітнім

5. Департаменту культури, туризму, національностей та релігій надати 
узагальнену інформацію та звіт про використання пально-мастильних 
матеріалів до Департаменту з питань цивільного захисту населення 
облдержадміністрації.

Термін виконання -  щоквартально
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Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одного." о-сно. 
Пропозиції членів Комісії враховані.

Додаток: персональний склад регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 

, на 4 арк. у 1 прим.

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСНІКОВА



Відповідно до п. 6 положення 
про регіональну комісію з питань 
техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуації 
Запорізької області,
затвердженою розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 
26 .01.2016  №  16

Додаток
до протоколу регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС в 
Запорізькій області від
17.07.2020 № 28

ПЕРСОНАЛЬНИМ СКЛАД
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки

та надзвичайних ситуацій

№
з/п

Прізвище ім’я та по 
батькові Посада

1. БОГОВІН
Віталій Вікторович

голова облдержадміністрації, 
голова комісії

2. ФЕДОРОВ
Іван Сергійович

перший заступник голови облдержадміністрації, 
перший заступник голови комісії

3. БОЙКО
Зінаїда Михайлівна

керівник апарату облдержадміністрації, заступник 
голови комісії

4. ШЛЕЯ
Володимир
Володимирович

директор Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації, 
заступник голови комісії

5. ЛЕПСЬКИЙ
Олексій
Миколайович

начальник Головного управління ДСНС України у 
Запорізькій області, заступник голови комісії

6. ОРГІШ
Вадим Олегович

головний спеціаліст Департаменту з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії
7. БЕКЕТОВА

Оксана Леонідівна
голова Запорізької обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України (за згодою)

8. БУЛАВІНОВ
Андрій Анатолійович

заступник директора Департаменту з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації

9. ВЛАСОВА
Наталія Федорівна

начальник Управління молоді, фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації
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№
з/п

Прізвище ім’я та по 
батькові Посада

10. ГАФАРОВ
Андрій Фарманович

заступник директора Департаменту капітального 
будівництва облдержадміністрації

11. ГОРІДЬКО
Марія В’ячеславівна

в. о. директора Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації

12. ЗАХАРЧУК
Віктор Миколайович

т.в.о. директора Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації

13. КАРАБУТА
Павло Іванович

заступник начальника Головного управління 
Національної поліції у Запорізькій області (за 
згодою)

14. КАРАУЛОВ
Олексій Іванович

начальник відділу взаємодії з правоохоронними 
органами, оборонної та мобілізаційної роботи 
апарату облдержадміністрації

15. КЛИМЕНКО
Вікторія Іванівна

директорка Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації

16. ЛИСЕНКО
Олег Олександрович

технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
(за згодою)

17. ЛИСЕЧКО
Ольга Вікторівна

в. о. директора Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації

18. ЛИТВИНЕНКО
Віталій Анатолійович

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва облдержадміністрації

19. МАТВЄЄВА
Антоніна Іванівна

начальник Служби у справах дітей 
облдержадміністрації

20. М АТВІІШ ИН А
Оксана Євгеніївна

директорка Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації

21. МЕДВІДЬ
Сергій Миколайович

директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

22. МИХАИЛОВСЬКА
Світлана
Володимирівна

начальник Управління патрульної поліції в 
Запорізькій області Департаменту патрульної 
поліції Національної поліції України (за згодою)
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23. МОРОКО
Владислав
Валерійович

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації

24. ОЛЕШКО
Віталій Іванович

головний інженер Управління експлуатації АТ 
«Запоріжгаз» (за згодою)

25. ПРОХОРОВ
Михайло Федорович

заступник начальника Служби автомобільних 
доріг у Запорізькій області (за згодою)

26. ПРУДЧЕНКО
Ігор Віталійович

співробітник СБУ в Запорізькій області (за 
згодою)

27. РАЗУВАЄВА
Ірина Володимирівна

заступниця директора Департаменту соціального 
захисту населення облдержадміністрації

28. РИБАЛКО
Інна Г еоргіївна

начальниця відділу водних відносин та басейнової 
взаємодії Басейнового управління водних ресурсів 
річок Приазов’я (за згодою).

29. СЄРЯКОВА
Інна Анатоліївна

перший заступник начальника Державної 
екологічної інспекції в Запорізькій області (за 
згодою)

ЗО. СОКОЛОВ
Владислав Юрійович

начальник Запорізької дирекції залізничних 
перевезень регіональної філії «Придніпровська 
залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою)

31. СТЕПАНОВ
Олег Вікторович

старший спеціаліст служби цивільного захисту та 
мобілізаційної підготовки Дніпропетровської філії 
ПАТ «Укртелеком» (виносне робоче місце 
м. Запоріжжя) (за згодою)

32. ТЕРЕХОВ
Роман Леонідович

директор Державної установи «Запорізький 
обласний лабораторний Центр МОЗ України», 
головний державний санітарний лікар Запорізької 
області (за згодою)

33. ЧЕРНИК
Інна Георгіївна

начальниця Запорізького обласного центру з 
гідрометеорології (за згодою)



4
№
з/п

Прізвище ім’я та по 
батькові Посада

34. ШЕРШНЕВ
Віктор Пилипович

начальник Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області (за 
згодою)

35. ЯРЕМЕНКО
Г еннадій 
Михайлович

військовий комісар Запорізького обласного 
військового комісаріату (за згодою)

36. ЯСИНЕЦЬКИИ
Олександр
В ’ячеславович

заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку облдержадміністрації

В.о. секретаря Наталя КОЛЕСНІКОВА


