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Головував: Перший заступник голови комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Черкаської територіальної 
громади, перший заступник селищний голови Павло НІКОЛКЖІН

Присутні: секретар комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуацій Юрій ГЛАДКИЙ, члени комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (за списком) та запрошені (за 
списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

І. Про посилення заходів з проведення компанії по вакцинації від 
коронавірусної хвороби СОУШ-19.

І. Про посилення заходів з проведення компанії по вакцинації від 
коронавірусної хвороби СОУШ-19.

СЛУХАЛИ: про посилення заходів з проведення компанії по вакцинації 
від коронавірусної хвороби СОУЮ-19.

ВИСТУПИЛИ:
начальник відділу з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, 

оборони та охорони праці Черкаської селищної ради ГЛАДКИЙ Ю.М.,
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ВИРІШИЛИ:

1. КЕРІВНИКАМ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
МАЗУРУ А.В.

1.1. Забезпечити перегляд та продовження графіків роботи пунктів 
щеплення та центрів вакцинації населення з урахуванням можливості їх роботи 
в зручний для населення час.

1.2. Забезпечити недопущення закриття пунктів щеплення та центрів 
вакцинації населення у вихідні дні.

1.3. Забезпечити постійне інформування населення регіону про місця 
розташування, графіки роботи та будь-які зміни щодо режиму роботи пунктів 
щеплення та центрів вакцинації населення.

1.4. Організувати безперебійну роботу реєстратур та записів громадян на 
вакцинацію і нагадування щодо термінів повторної вакцинації від 
коронавірусної хвороби СОУЮ-19.

1.5. Забезпечити контроль за дотриманням вимог “холодового ланцюга” 
під час зберігання та транспортування вакцин.

Термін: невідкладно

2. МАЗУРУ А.В.

2.1. Забезпечити виконання щотижневих планів по охопленню 
вакцинацією від коронавірусної хвороби СОУЮ-19 у розрізі громад та пунктів 
щеплення, центрів вакцинації населення, мобільних бригад з імунізації 
(мінімальна очікувана кількість щеплень на день на один пункт щеплення -  50, 
на один центр вакцинації населення -  50 і більше, на одну мобільну бригаду -  
100).

2.2. Забезпечити щоденний моніторинг показників охоплення 
вакцинацією від коронавірусної хвороби СОУЮ-19, у тому числі у розрізі 
громад регіону та пункті щеплення, центрів вакцинації населення, мобільних 
бригад з імунізації.
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2.3. Інформувати 

щотижневих планів по 
СОУГО-19.

Перший заступник 
голови комісії

Секретар комісії

відповідно до визначеної форми про досягнення 
охопленню вакцинацією від коронавірусної хвороби

Термін: згідно визначеного терміну 
на період карантину

Павло НІКОЛЮКІН


