
 

 

 

  

ПРОТОКОЛ № 23 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
 

         ” 09 ” серпня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

Головувала:  Заступник голови обласної державної адміністрації –              

Жанна ШЕРСТЮК  

 

Присутні: члени комісії  (за  списком); 
 

Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ, О.ДЯГОВЕЦЬ, О.ЗОТОВ, О.ЧОРНИЙ, 

С.БОЛДИРЕВ) 
 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних заходів з метою запобігання  поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом      

SARS-CoV-2»  (із змінами) та постанови Головного державного санітарного 

лікаря України від 02.08.2021 року № 7 комісія вирішила: 
 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

рад, сільським, селищним, міським радам об'єднаних територіальних 

громад: 

1.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, 

визначених для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки. 

1.2. Вжити заходів щодо активізації вакцинації працівників закладів 

освіти. 

1.3. Організувати роботу щодо проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та поширення соціальної реклами стосовно епідемічної 

небезпеки та профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу 

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

Невідкладно  
 

2. ДУ «Чернігівський обласний центр контролю та профілактики 

хвороб Міністерства охорони здоров’я України»: 

2.1. Організувати роботу з епідеміологічних розслідувань підтверджених 

випадків  COVID-19, визначення кола контактних осіб, проведення 

спостережень за контактними особами, які були визначені під час 

епідеміологічного розслідування випадків, та здійснення координації   цих 

заходів на території області відповідно до постанови Головного державного 

санітарного лікаря України від 02.08.2021 року № 7. 

Невідкладно 
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2.2. У разі отримання позитивного результату захворювання на гостру 

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

про виявлених контактних осіб повідомляти Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації та Головне управління Національної поліції в області. 
 

Негайно у разі виявлення 
 

3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації: 

3.1. Забезпечити виконання в закладах охорони здоров’я пункту 1 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 02.08.2021 

року № 7. 

3.2. Організувати  проведення тестувань осіб на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 які перебували на 

самоізоляції.  

Невідкладно 
 

4. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області, Національній гвардії України (військова 

частина №3082)  забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №  

1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом            

SARS-CoV-2». 

Невідкладно 
 

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації організувати проведення в засобах 

масової інформації висвітлення матеріалів про ефективність вакцин від гострої 

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

Невідкладно 
 

6. Інформацію стосовно виконання зазначених заходів надати до 

13.08.2021 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Перший заступник  голови комісії                                             Жанна ШЕРСТЮК  

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 


