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ПРОТОКОЛ № 25
засідання постійної комісії Фастівської райдержадміністрації з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Фастів 12.09.2020 р.

Головував:

Присутні:
Секретар:

Волков Ю.В.- виконуючий обов’язки голови Фастівської РДА, 
голова комісії

члени комісії та запрошені (за списком)
Тюрін В.І.- головний спеціаліст з питань ЦЗН та ЗД.

Порядок денний:
1. Про протиепідемічний стан на території Фастівського району 

Київської області, пов'язаний із гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

2. Різне.

СЛУХАЛИ: 1. Про протиепідемічний стан на території Фастівського
району Київської області, пов'язаний із гострою 
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АІТ8-СоУ-2.

ДОПОВІДАЧІ: Волков Ю.В. -  виконуючий обов’язки голови Фастівської 
РДА.
Ткаченко В.І. - завідувач Фастівського МЛД ДУ «Київський 
ОЛЦ МОЗ України».

Поінформували про епідемічну ситуацію у  Фастівському районі 
Київської області та заходах запобігання поширенню на її території гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2. 
Доведено рішення позачергового засідання позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій, щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУЮ-19 та рішення позачергового засідання Київської обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
(протокол №27 від 11.09.2020року).



За результатами виступів, з урахуванням обговорення, комісія 
ВИРІШИЛА:

1.1. Взяти до відома, що на виконання пунктів 1-4 постанови Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 712 та від 26 серпня 
2020 року № 760), протоколу № ЗО позачергового засідання Державної комісі;' 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 
вересня 2020 року, розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 31 липня 2020 року № 368 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території Київської 
області або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), розпорядження виконуючого 
обов’язки голови Фастівської районної державної адміністрації від 31 липня 
2020 року № 210 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території Фастівського району Київської області 
або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2» (зі змінами) з 00.00 години 14 вересня 2020 року 
установлено:

- «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 на 
території Фастівського району.

Керівникам структурних підрозділів 
Фастівської районної державної 
адміністрації,
Сільським, селищним радам

1.2. На період дії карантину на території Фастівського району 
запровадити протиепідемічні заходи, передбачені для «жовтого» рівня 
епідемічної небезпеки, з 00.00 години 14 вересня 2020 року.

Термін: постійно, на час дії карантину.

Головному спеціалісту з питань 
організаційно-інформаційної діяльності, 
комунікацій з громадськістю та звернень 
громадян райдержадміністрації, 
Сільським, селищним радам,

1.3. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо виконання пп. 1.1 - 1.2 пункту 1 цього протоколу.

Термін: постійно, на час дії карантину.



Фастівському РУ
Держпродспоживслужби в Київській 
області,
Фастівському відділенню поліції ВВП ГУ 
НП в Київській області,
Сільським, селищним радам

1.4. Забезпечити контроль за виконанням обмежень, передбачених для 
відповідних рівнів епідемічної небезпеки, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами внесеними постановами 
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 712 та від 26 серпня 
2020 року № 760), протоколу № 26 позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 
серпня 2020 року, розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 31 липня 2020року № 368 «Про встановлення карантину та 
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території Київської 
області або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), розпорядження виконуючого 
обов’язки голови Фастівської районної державної адміністрації від 31 липня 
2020 року № 210 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території Фастівського району Київської області 
або її окремих адміністративно-територіальних одиницях із значним 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами) та цим протоколом.

Термін: постійно, на час дії карантину

Голова комісії Ю.ВОЛКОВ

Секретар комісії В.ТЮРІН


