
 

 

 

  

ПРОТОКОЛ № 29 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 
 

         ” 19 ” жовтня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

Головував:  Голова обласної державної адміністрації –  В’ячеслав ЧАУС 
 

Присутні: члени комісії, запрошені, всього 24  особи  (списки додаються). 

  

Порядок денний: 
 

1. Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної 

інфекції на території області. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

М.Донець, П.Гармаш, С.Болдирев, Ю.Павлішен, В.Нідзельський, 

М.Прищепа, А.Шемець, О.Дяговець. 
 

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) комісія  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Районним державним адміністраціям, сільським, селищним, 

міським радам: 

1.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів,  

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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». 

1.2. Вжити заходів щодо активізації вакцинації населення. 

1.3. Організувати роботу з 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. 
 

2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 
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патрульної поліції в області, Національній гвардії України (військова 

частина 3082) забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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». Особливу увагу приділяти місцям масового перебування людей. 
 

3. Головному управлінню Національної поліції в області, 

Управлінню патрульної поліції в області, Північному міжрегіональному 

управлінню Укртрансбезпеки до 23 жовтня 2021 року організувати та 

провести нараду з перевізниками щодо дотримання протиепідемічних заходів 

пасажирами під час поїздок на транспорті міжміського та міжобласного 

сполучення.   
 

4. Департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації до 

стабілізації епідемічної ситуації не здійснювати виїзд організованих груп дітей 

на оздоровлення та відпочинок за межі області. 
 

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації невідкладно організувати проведення 

висвітлення засобами масової інформації карантинних обмежень, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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», 

зокрема щодо поїздок на транспорті міжобласного сполучення.  
 

 

 

Голова комісії                                                                                    В’ячеслав ЧАУС 

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 

 

 

 

 

 

 


