
                                                                                                 
  

 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

 

 

         ” 22 ” січня  2021 року                                                                м. Чернігів 
 

 

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністрації  -

Віталій ЗАГАЙНИЙ. 
   

Присутні:   члени комісії та запрошені (за  списком) 
 

І. Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів з 

цілодобовим перебуванням людей.  

(Д.БЕСКОСТИЙ, О.ДЯГОВЕЦЬ, О.РУСІН, М.КОНОПАЦЬКИЙ, 

Л.ЗЕЛЕНЬКО,  І.ЖМАКА) 
 

За результатом доповідей та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

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

громад, Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації: 

1.1. Провести роботу з виявлення на підвідомчій території не 

зареєстрованих закладів соціального спрямування з цілодобовим перебуванням 

людей.  

 До 05 лютого 2021 року 

1.2.  Надати інформацію до Головного Управління національної поліції в 

області  про заклади з цілодобовим перебуванням людей соціального 

спрямування, розміщених на підвідомчій території.  

До 05 лютого 2021 року 

1.3. Сприяти посадовим особам Управління ДСНС України у 

Чернігівській області, співробітникам правоохоронних та контролюючих 

органів,  у допуску їх на об’єкти для здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту. 
 

Під час проведення заходів з контролю 
 

1.4. Забезпечити контроль за усуненням наявних порушень вимог 

пожежної безпеки на об’єктах (готелях, хостелах, геріатричних пансіонатах, 

будинках для людей похилого віку тощо). 

До 01 травня 2021 року 
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1.5. Організувати  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед персоналу  та осіб які перебувають у закладі  про дотримання правил 

пожежної безпеки. 

Невідкладно 
 

2. Головному управлінню НП України в області, Управлінню 

ДСНС України в області, Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, 

Службі у справах дітей облдержадміністрації, районним державним 

адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, 

Прилуцької та Чернігівської міських рад, сільським, селищним, міським 

радам об'єднаних територіальних громад провести перевірку закладів 

соціального спрямування з цілодобовим перебуванням людей щодо законності 

їх діяльності, умов перебування  громадян,   пожежної та техногенної безпеки. 

До 01 березня 2021 року 

3. Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації, Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, 

Службі у справах дітей облдержадміністрації районним державним 

адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, 

Прилуцької та Чернігівської міських рад, сільським, селищним, міським 

радам об'єднаних територіальних громад: 

3.1. Вжити вичерпних заходів щодо приведення в належний 

протипожежний стан закладів соціального захисту, розташованих на 

підвідомчій території. 

Невідкладно 

3.2. В закладах соціального захисту населення організувати проведення 

замірів опору ізоляції силових та освітлювальних електромереж, забезпечити їх 

в повній мірі первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками). 

До 01 березня 2021 року 

3.3. Забезпечити контроль за приведенням в належний стан шляхів 

евакуації з будівель та евакуаційного освітлення в закладах соціального 

захисту. 

Невідкладно 

3.4. Організувати проведення практичних занять з обслуговуючим 

персоналом та особами які перебувають у закладі, їх діям згідно з планами 

евакуації при виникненні пожеж. 

Невідкладно 

4. Інформацію про виконання вище зазначених заходів надавати до 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації щоп’ятниці до 12:00. 
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ІІ. Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(П. ГАРМАШ) 

 

За результатом доповіді та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 

1. Управлінню охорони здоров’я  облдержадміністрації спільно з 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» провести 

верифікацію даних закладів охорони здоров’я області щодо летальних випадків 

пацієнтів з COVID-19, які мали місце протягом всього епідемічного періоду та 

відкоригувати активні випадки захворювань на COVID-19 з тривалістю 

хвороби понад 30 діб.  

2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити 

своєчасну доставку апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти 

Державного бюджету та розподілені наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 18.01.2021 № 68 до закладів охорони здоров’я області 

 

 

 

Заступник голови комісії                                                             Сергій БОЛДИРЕВ                

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 


