
ПРОТОКОЛ № 22
позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

м. Київ 17 серпня 2020 року

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

Присутні: члени Державної комісії (за списком), голови регіональних комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 
в режимі відеоконференції (за списком)

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення Державна 
комісія вирішила:

1. Інформацію заступника Міністра охорони здоров’я — головного 
державного санітарного лікаря Ляшка В. К. щодо поширення на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 
8АЛ8-СоУ-2, взяти до відома.

2. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій забезпечити 
безумовне виконання завдання, визначеного пунктом 5 протоколу Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 10 серпня 2020 р. № 33985/1/-20, і про результати поінформувати Кабінет 
Міністрів.

Строк -  до 21 серпня 2020 року

3. Мінінфраструктури разом із НАДС та Укртрансбезпекою вжити 
вичерпних заходів до посилення кадрового потенціалу керівництва 
територіальних підрозділів Укртрансбезпеки, зокрема в Харківської області, та 
про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

Строк -  до 21 серпня 2020 року
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4. Мінцифри разом з МОЗ та Національною поліцією вжити заходів до 

застосування мобільного додатку “Дій вдома” з метою забезпечення контролю 
за дотриманням режиму самоізоляції хворими на гостру респіраторну хворобу 
СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, які лікуються на дому.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів до 25 серпня 2020 року.

5. МКІП разом з МОЗ, Мінцифри, МОН, Мінрегіон і головами обласних 
та Київської міської держадміністрацій розробити комунікаційний план щодо 
проведення інформаційної кампанії серед населення через засоби масової 
інформації, соціальні мережі та інші канали інформації із залученням експертів, 
представників заінтересованих інститутів громадянського суспільства, у тому 
числі молодіжних громадських організацій, лідерів думок, міжнародних 
організацій щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів.

Про результати поінформувати Кабінет Міністрів.

6. Головам обласних та Київської міської держадміністрацій забезпечити 
щотижневе інформування Секретаріату Кабінету Міністрів про результати 
проведення відповідної інформаційно-комунікаційної роботи серед населення 
на адресу електронної пошти: okopiykyna@gmail.com за встановленою формою.

Строк -  до 26 серпня 2020 року

Строк -  щоп’ятниці

Міністр розвитку громад т 
територій, перший застуш  
голови Державної комісії Олексій ЧЕРНИШОВ

Відповідальний секретар 
Державної комісії Денис РОЩИНСЬКИЙ
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