
ПРОТОКОЛ NЬ 5
позАчЕргового зАсIдАння оБлАсноi KoMrcri

з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй

" 2З" березня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Голова обласноi державноi адмiнiстрацiТ - Андрiй ПРОКОПЕНКО.

Присутнi: члени KoMicii (за списком);
керiвники територiальних органiв центр€Llrьних органiв виконавчоi
влади (за списком);
Чернiгiвський мiський голова;
представники ЗМI.

про стан виконання заходiв щодо загрози поширення коронавiрчсч
COYID-19 на територii областi.

(п. гАрмАш, м. донЕtъ, о.Lч.БульсъкIдZ, в.АтрошЕнко)
За результатами доповiдей та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила: головним завданням Bcix органiв влади, керiвникiв пiдприемств,
органiзацiЙ, установ вважати максим€Lпьне обмеження KoHTaKTiB мiж людьми.

З метою виконання з€вначеного завдання та заходiв щодо недопущення
поширення корона Bipycy на територiТ областi:

1. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
Нiжинськоi, Новгорол-Сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
Рад, сiльським, селищним, мiським радам об'сднаних територiальних
громад:

1.1. Розглянути питання про закриття ринкiв в тому числi тих, якi
реалiзують продовольчi товари;

|.2. Заборонити або максим€Lпьно обмежити рух громадського
транспорту на територii населених пунктiв;

1.3. Органiзувати оповiщення населення в мiсцях масового перебування
людей, шляхом використання гучномовцiв, радiо та iнших засобiв комунiкацii
щодо дотримання карантинних заходiв;

|.4. Розглянути питання щодо дозволу на торгiвлю кормами для тварин
за умови дотримання посиленого режиму дезiнфекцii примiщень та обладнання
мiсць для обробки рук персон€шу та вiдвiлувачiв;

1.5. Посилити контроль за системами водопостачання, водовiдведення
в населених пунктах областi та проведенням лабораторних дослiджень води.

невidклаdно
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2. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
Нiжинськоiо Новгорол-Сiверськоiо Прилуцькоi та Чернiгiвськоi мiських
Радо сiльським, селищним, мiським радам об'сднаних територiальних
громад, керiвникам пiдпри€мств, установ та органiзацiй:

2.|. На пiдприсмствах якi продовжують роботу, там де можливо,
встановити обмеження щодо кiлькостi людей в примiщеннi (не бiльше 10
чоловiк);

2.2. Органiзувати перевезення црацiвникiв шляхом укладання угод з
перевiзниками (Порядок погодження руху транспортних засобiв на сайтi
patrol.police. gov.ua)/

На час dii'KapaHmuHHux захоdiв

З. Щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii, районним
державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM Нiжинсько'i Новгород-
CiBepcbKoi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських радl сiльськимо
селищним, мiським радам об'сднаних територiальних громад переглянути
бюджетнi асигнування передбаченi у мiсцевих бюджетах на 2020 piK , якi не е
першочерговими i не будуть проводитись у зв'язку з карантинними заходами з
метою ix спрямування на запобiгання поширенню коронавiрусноi хвороби на
територii областi.

lо 27 березня 2020 року

4. Щепартаменту соцiального захисту облдержадмiнiстрацii,
раЙонним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM Нiжинськоi,
Новгорол-Сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських рад, сiльським,
селищним, мiським радам об'сднаних територiальних громад визначити
вiдповiдальних осiб якi здiйснюють координацiю заходiв щодо збору,
зберiгання, видачi та облiку гуманiтарноi та волонтерськоi допомоги.

невidклаdно

5. ДУ <<Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ
Украiни>> спiльно з Чернiгiвським прикордонним загоном вiдповiдно до
Постанови Головного Щержавного санiтарного лiкаря Украiни вiд 2|.0З.2020
Ns2 органiзувати оформлення на осiб, якi перетинають державний кордон,
згоди на проведення протиепiдемiчних та профiлактичних заходiв.

На час dii'каранmuннuх захоdiв

6. ДУ <<Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ
Украiни>:

6.1. Органiзувати взаемодiю з пiдроздiлами Нацiональноi полiцii для
вжиття заходiв, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фiзичних
осiб i публiчнiй безпецi у разi порушення особами зобов'язань, визначених
iнформованою згодою в перiод самоiзоляцii.

6.2. Пiдготувати рекомендацiТ щодо проведення
примiщень та об'сктiв.

дезактивацiТ

На час ditKapaHmuHшux захоdiв



7. Управлiннюохорониздоров'яоблдержадмiнiстрацii:
7.|. Надати пропозицii щодо придбання ренгенапарату для обласноТ

дитячоТ лiкарнi;
7.2. Спiльно з Управлiнням охорони здоров'я Чернiгiвськоi MicbKoi ради

визначити перелiк медичних препаратiв та Тх придбання та забезпечення
лiкувальних закладiв областi;

7.З. Опрацювати питання щодо використання наявного медичного
спирту для проведення дезiнфекцiйних заходiв у медичних закладах

невidклаdно
8. Щепартаменту екологii та природних pecypciB

облдержадмiнiстрацiТ, районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим
KoMiTeTaM Нiжинськоi, Новгород-Сiверськоi, ПрилучькоТ та ЧернiгiвськоТ
мiських радl сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних
територiальних громад вжити заходiв щодо недопущення розповсюдження
використаних потенцiйно iнфiкованих вiдходiв (використанi маски, рукавички,
флакончики вiд знезаражув€Lльних засобiв, спецодяг).

9. Чернiгiвському обласному територiальному центру
комплектування та соцiальноi пiдтримки:

9.1. Органiзувати монiторинг стану захворюваностi серед
вiйськовослужбовцiв на територii областi, а також забезпечення засобами
iндивiдуального захисту, медичними препаратами та медичним обладнанням;

9.2. Органiзувати монiторинг забезпечення життсдiяльностi та
харчуванням вiйськовослужбовцiв

На час ditкаранmuннuх захоdiв

l0. Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi роботи
облдержадмiнiстрацii, Управлiнню ДСНС УкраТни в областi створити запас
дезiнфiкуючих засобiв для проведення знезараження мiсць масового
перебування людей.

невidклаdно

1 l. Iнформацiю, щодо виконання рiшення обласноТ KoMiciI з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй надати на
еЛекТроНну адресу Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi
роботи облдержадмiнiстра цii.

Щочеmвереа dо l5:00

Голова KoMiciI Андрiй ПРОКОПЕНКО

Вiдповiдальний секретар Андрiй ДУПЛО


