
 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

позачергового засідання Державної комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

м. Київ                                                                              10 серпня 2020 року 

 

Головував: Прем’єр-міністр України, голова Державної комісії  
ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович 

Присутні: члени Державної комісії (за списком) 
 

 

Державна комісія вирішила: 

 

1.  Мінцифри разом із МОЗ та Національною поліцією розробити 

алгоритм взаємодії між суб’єктами владних повноважень для здійснення 

поточного контролю за перебуванням особи, яка підлягає самоізоляції, в місці 

самоізоляції шляхом обов’язкового встановлення, авторизації та подальшого 

постійного використання мобільного додатку електронного сервісу “Дій вдома” 

Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. 

Строк – до 12 серпня 2020 року 

 

2. Національній поліції забезпечити контроль за виконанням умов 

самоізоляції з використанням мобільного додатку “Дій вдома” Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг. 

 

3. Держпродспоживслужбі разом з МОЗ, Держпраці та іншими 

центральними органами виконавчої влади опрацювати питання щодо залучення 

епідеміологів для проведення епідеміологічних розслідувань випадків гострої 

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

підпорядкування їх Головному державному санітарному лікарю України.  

Про результати у триденний строк поінформувати Кабінет Міністрів. 

 

4. МОЗ, Держпродспоживслужбі вжити заходів щодо забезпечення 

виявлення контактних осіб з підтвердженими випадками гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на рівні не менше 

5 контактних осіб на 1 хворого. 

 

5. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій вжити 

вичерпних заходів щодо підготовки закладів охорони здоров’я другої черги для 

надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та дообладнання закладів охорони 

здоров’я першої і другої черги необхідним медичним обладнанням, 

медикаментами, засобами для проведення дезінфекції та індивідуального 
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захисту, централізованою подачею медичного кисню і забезпечення нею не 

менше 80 відсотків ліжок, виділених для лікування зазначених хворих. 

 

 

 

6. МОЗ, НСЗУ разом з обласними та Київською міською 

держадміністраціями вжити невідкладних заходів щодо укладення контрактів з 

закладами охорони здоров’я другої черги для надання медичної допомоги 

пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

7. МОЗ разом з Адміністрацією Держприкордонслужби розробити 

критерії і показники, у разі досягнення яких може виникнути потреба у 

припиненні роботи пунктів пропуску через державний кордон України, та про 

результати у триденний строк поінформувати Кабінет Міністрів. 

 

8. МОЗ вжити заходів до забезпечення до 15 вересня 2020 р. кількості 

проведення тестувань із застосуванням методу полімеразної ланцюгової реакції 

до 30 тис. на добу та про результати поінформувати Кабінет Міністрів. 

До 12 серпня 2020 р. визначити категорії населення для проведення 

тестувань на виявлення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та про результати поінформувати Кабінет 

Міністрів. 

 

9. МОЗ разом з Національною академією наук та Мінцифри забезпечити 

складання прогнозів розвитку пандемії гострої респіраторної хвороби  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в Україні та щоденний 

моніторинг стану відхилення фактичних показників від прогнозних шляхом 

розміщення зазначеної інформації на державних дашбордах. 

 

10. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій забезпечити 

у щоденному режимі надання МОЗ інформації щодо забезпечення обладнанням, 

медикаментами, ліжко-місцями з централізованим постачанням медичного 

кисню закладів охорони здоров’я першої та другої черги для надання медичної 

допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

Мінцифри та МОЗ забезпечити розміщення зазначеної інформації на 

державних дашбордах. 

 

11. Національній поліції разом із Держпродспоживслужбою та 

Укртрансбезпекою посилити контроль за здійсненням державного санітарно-

епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, 

протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті, 

закладах громадського харчування, розважальних закладах. 
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Про вжиті заходи протягом карантину щодня інформувати Кабінет  

Міністрів. 

 

 

 

 

 

 

12. МОЗ разом із головами обласних та Київської міської 

держадміністрацій: 

 

у разі потреби додатково забезпечити заклади охорони здоров’я 

спеціальною тарою (контейнерами та боксами) для зберігання відходів, які 

утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 

забезпечити щомісячний збір інформації щодо обсягів накопичення 

відходів, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, із 

зазначенням шляхів подальшого поводження з ними (знешкодження, 

знезараження, видалення та/або передачі спеціалізованим підприємствам тощо) 

та переліку закладів незалежно від форми власності та організаційно-правової 

форми, які в установленому порядку отримали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики, в яких здійснюється відповідне 

лікування; 

узагальнювати інформацію, зазначену в абзаці третьому цього пункту, та 

подавати її до 5 числа місяця, що наступає за звітним, до Міндовкілля та 

Держекоінспекції. 

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів до 14 серпня 2020 року. 

 

 

13. Міндовкіллю за результатами опрацювання інформації МОЗ вжити 

заходів щодо посилення контролю за дотриманням ліцензійних умов суб’єктами 

господарювання, які провадять господарську діяльність з поводження з 

небезпечними відходами, зокрема тими, які утворюються внаслідок лікування 

пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу  

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. 

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів до 14 серпня 2020 року. 

 

 

 

14. Держекоінспекції: 

 

за результатами опрацювання інформації МОЗ вжити заходів щодо 

посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які провадять 
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господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами, зокрема тими, 

які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 

 

 

 

 

забезпечити унеможливлення розміщення небезпечних відходів, які 

утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на полігонах 

твердих побутових відходів та сміттєзвалищах; 

у разі надходження інформації про порушення суб’єктами господарювання 

норм та правил поводження з небезпечними відходами, зокрема тими, які 

утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити 

здійснення в установленому порядку позапланових заходів державного нагляду 

(контролю). 

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів до 14 серпня 2020 року. 

 

 

15. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій за участю 

органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи щодо належного поводження з небезпечними 

відходами, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих   

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  

SARS-CoV-2, та недопущення їх розміщення на полігонах твердих побутових 

відходів та сміттєзвалищах. 

 

16. МОЗ опрацювати питання щодо досвіду Республіки Польща у боротьбі 

з пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та про результати поінформувати на наступному 

засіданні Державної комісії. 

 

17. Мінцифри разом із МВС, МОЗ, Національною поліцією та 

Адміністрацією Держприкордонслужби опрацювати питання щодо 

удосконалення мобільного додатку “Дій вдома” Єдиного державного веб-

порталу електронних послуг у частині здійснення автоматизації та 

технологічного забезпечення обміну електронними даними осіб, які здійснили 

перетин державного кордону або перетин контрольних пунктів в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї та дали згоду на 

самоізоляцію з використанням згаданого мобільного додатку, з моменту 

перетину державного кордону або перетину контрольних пунктів в’їзду на 

тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї між суб’єктами владних 
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повноважень, а також щоденно інформувати Кабінет Міністрів щодо кількості 

встановлених зазначених мобільних додатків у розрізі регіонів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕМЧІНОВУ О. М. 

ЯРЕМІ О. Й. 

БАКАНОВУ І. Г. 

ДАНІЛОВУ О. М. 

 

ПОЛІЩУКУ В. П., ВОЙТОВИЧУ О. М., ДЕХТЯРЕНКУ С. С.,  

ФЕДОРЧУКУ В. Я. 

Вержиховському О. М., Пригунову П. Я., Коблошу В. В., Ящук В. В.,  

Стадник Р. І., Конопацькій І. К., Косенку С. В., Козловській Н. В.,  

інд. 82 (Старосольській С. П.) — відповідно до компетенції,  

Кутецькій В. М., Губанову О. І. 

 

 

 

Прем’єр-міністр України,  

голова Державної комісії                            Денис ШМИГАЛЬ 
 

 

 

Відповідальний секретар 

     Державної комісії                      Денис РОЩИНСЬКИЙ 

 


