
ПРОТОКОЛ № 25
позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Київ 25 серпня 2020 року

Головував: Міністр розвитку громад і територій України, перший заступник 
голови Державної комісії ЧЕРНИШОВ О. М.

Присутні: члени Державної комісії (за списком)

1. Інформацію Міністра охорони здоров’я Степанова М. В. та заступника 
Міністра охорони здоров’я —  головного державного санітарного лікаря 
Ляшка В. К. щодо поширення на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, взяти до відома.

2. Обласним та Київській міській держадміністраціям подати Кабінетові 
Міністрів розрахунок додаткових ліжок для лікування хворих на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, 
на випадок погіршення епідемічної ситуації в Україні.

Строк - д о  31 серпня 2020 року

3. Мінекономіки разом із Мін’юстом, МОЗ, Держпродспоживслужбою, 
Національною поліцією та ДРС терміново розробити пропозиції щодо 
посилення заходів здійснення державного контролю з реалізації політики у 
сфері санітарно-епідеміологічного нагляду направлених на запобігання 
поширення на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів до 28 серпня 2020 року.

4. МВС разом із МЗС, МОЗ, ДМС, Адміністрацією 
Держприкордонслужби та Національною поліцією:

опрацювати питання посилення карантинних заходів щодо заборони 
в’їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства, а також 
визначити категорію осіб, які не будуть підпадати під зазначену заборону;

вжити в установленому порядку заходів стосовно посилення контролю за 
наданням посвідок на тимчасове проживання.

3 питань, що потребують прийняття рішення Кабінету Міністрів, подати в 
установленому порядку пропозиції для розгляду на черговому засіданні Уряду.
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5. Мін’юсту разом із Мінрегіоном розробити процедуру покладання 
обов’язків голови місцевої державної адміністрації у разі одночасної 
тимчасової втрати працездатності особами, визначеними статтею 39 розділу V 
“Організація та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій” Закону 
України “Про місцеві державні адміністрації”.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів України та у разі 
потреби подати в установленому порядку на розгляд Уряду відповідні 
пропозиції, у тому числі щодо змін положень нормативно-правових актів.

Строк  —  до 28 серпня 2020 року

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

Відповідальний секретар 
Державної комісії Денис РОЩИНСЬКИЙ


