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МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
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ПРОТОКОЛ  № 23 

позачергового засідання місцевої комісії  з питань   

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

 

30 вересня 2021 року 

16.00 

 

Головував Тулупов Олександр Васильович, Генічеський міський голова, 

голова комісії. 

 

Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, запрошені. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про епідемічну ситуацію на території Генічеської міської 

територіальної громади пов’язану з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. 

 

1. СЛУХАЛИ Про епідемічну ситуацію на території Генічеської 

міської територіальної громади пов’язану з поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19. 
 

ІНФОРМУВАВ: Тяпкін О.В. начальник відділу охорони здоров’я 

Генічеської міської ради, який проінформував присутніх про значне зростання 

на території Генічеської міської територіальної громади, протягом останнього 

тижня,  захворювань  на COVID-19. 

 

З урахуванням інформації доповідачів місцева комісія з питань ТЕБ та НС   

ВИРІШИЛА: 

 

1. У зв’язку із погіршенням епідемічної ситуації на території 

Генічеської міської територіальної громади заборонити проведення масових 

(культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, 

наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів у закритих 

приміщеннях (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах). 
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2. Сектору з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних 

ситуацій та мобілізаційно-оборонної роботи виконавчого комітету Генічеської 

міської ради довести це рішення до структурних підрозділів виконавчого 

комітету та виконавчих органів Генічеської міської ради, відповідних 

підприємств та установ. 
 

3. Рекомендувати Генічеському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Херсонській області, Генічеському районному 

відділу поліції  ГУНП України в Херсонській області, у тому числі у складі 

COVID-патрулів в межах повноважень продовжити та посилити контроль за 

дотриманням санітарного законодавства і здійсненням протиепідемічних 

заходів закладами громадського харчування, ринками, закладами, що надають 

послуги з розміщення та проведення масових розважальних заходів, об’єктів 

торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо. 

Здійснювати заходи державного нагляду (контролю) в межах компетенції: 

Термін – на період карантину  
 

 

4.  Відділу зв’язків із засобами масової інформації та роботи з 

громадськістю Генічеської міської ради провести інформаційно-

роз’яснювальну роботу серед населення із залученням ЗМІ, зокрема 

телебачення, щодо необхідності дотримання карантинного режиму та 

протиепідемічних заходів. 

Термін – невідкладно  

 

5. Відділу освіти Генічеської міської ради довести це рішення до  

керівників  закладів загальної середньої освіти Генічеської міської ради  

Термін – невідкладно  
 

 
 

 

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на 

засіданні членами комісії. 

 

Голова комісії  

з питань ТЕБ і НС     Олександр ТУЛУПОВ 

 

 

Секретар комісії                                                               Павло СІРИЙ 
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