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ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСЩАННЯ овлхсцо] комтсц
з питаиь техногенио-екологiчиоi безпеки та надзвичайних ситуацiй

"16" червня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Заступник голови обласнот державно'[ адмiнiстрацй -

Андрiй ПОДОРВАН.

Присутнi: члени комтсп та запрошенi (за списком); представники ЗМI.

Про усунення недолiкiв, виявлених перевiркою Мiнiстерства розвитку
громад та територiй Украiни, в частинi виконання обласною державною
адмiиiстрацiсю нормативно-правових актiв щодо запобiгання поширенню на
територii областi гостроУ респiраторноi хвороби COVID-19.

( С.БОЛДИРЕВ, П.ГАРМАШ, В.КРИВЕНКО)
На виконання доручення Прем'ер-мiнiстра Украши при Мiнiстерствi

розвитку громад та територiй Украши було утворено Робочу групу для
перевiрки в регiонах стану виконання обласними державними адмiнiстрацiями
завдань, визначених законами Украгни, актами Кабiнету Мiнiстрiв та
дорученнями Прем'ср-мппстра Украши щодо запобiгання поширенню на
територй Украгни гострот ресгпраторнот хвороби COVID-19, спричиненот
коронавiрусом SARS-CoV-2 (далi - Робоча група).

Робочою групою на територп областi виявлено ряд недолiкiв.

Щодо недолiкiв по забезпеченню обов'язковоi госпiталiзацii осiб, якi
здiйснюють перетин державного кордону, до обсерваторiв (iзоляторiв)

Директор Департаменту з питань цивзльного захисту та оборонноз
роботи обпдержадмиистрацй Болдирев Сергiй Михайлович допов!е:

На лист звернення Департаменту з питань цивлльного захисту та
оборонно] роботи обпдержадмиистрацй вiд 14.04.2020 No07-0l-02/762
погоджено з директором готелю «Профстлковий» використання йога, як
закладу обсервацй для розмицення громадян Укрсини як! прибувають iз-за
кордону. Влдповздно до результапив комилйного обстеження фахлвцями ГУ
Держпродспоживслужби в областi та ДУ «Чернйпвський обласний
лабораторний центр МОЗ Укрсини» готель «Профспллковий» вюповздас
вимогам постанови головного санипарного ткаря Укрсани вiд 02.04.2020 №б
року (результат обстеження обскта вiд 18.04.2020). 28 квипня укладена угода
на розмлщення 60 громадян у готел! «Профстлковий». Через систему
«Прозоро» проведен! торги, передбачен! кошти обласного бюджету у сумi 240
тис грн. Персонал готелю забезпечений комплектами засоб!в ьндивьдуапъного
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захисту (рестратори, окуляри, рукавички) на 7 днiв роботи iз громадянами, якi
прибули на обсервацию. Розрахунки щодо проживання громадян здьйснен!
адмиистрацию готелю

За рахунок коштiв обласного бюджету (240,0 тис грн) здiйснювались
перевезення громадян, якi перетинають пункти пропуску кордону у межах
областi до мiсць самоьзоляцй. Здiйснено 9 рейсiв автобусiв, перевезено 211
громадян

Доповьдас начальник Управллння охорони здоровя облдержадмиистрацй
Гармаш Петра Петрович

Чергування бригад екстрент (швидкоi) медично: допомоги здьйснюсться
у млсцях ix дислокаци. Це зумовпено незначною кiлькiстю осiб, якi
перетинають державний кордон, та, у випадку необхлдностз, визначен!
бригади екстрент (швидкоi) медичноз допомоги термлново ешжджатимуть
до пункту пропуску.

Щодо зауважень по встановлення особливого режиму на в'iздах i
виiздах на/з територiй областей

Доповюае директор Департаменту з питанъ цивiльного захисту та
обороннслроботи облдержадмиистраци Болдирев Сергiй Михайлович:

В населених пунктах якi визнан! осередками спалаху iнфекцiйного
захворювання на вiздах i виiздах встановлен! контрольно-пропускн! пункти у
склад! працiвникiв помцй, управтння ДСНС в область, медичних працiвникiв та
представник!в орган!в мiсцевого самоврядування. Постлйно здiйснювався
контроль за перемиценням громадян, проводився температурний скршинг та
дезiнфекцiя транспортних засобiв. Пiд час дii" карантиних заход!в, спалаху
коронавзруснсп тфекцй на територй областi функцюнувало 1 5 контрольно
пропускних пунктiв.

Щодо недолiкiв по проведения профiлактичних i протиепiдемiчних
заходiв

Доповздае директор Департамент енергоефективноспи, транспорту,
зв 'язку та житлово-комунального господарства облдержадмиистрацй
Кривенко Володимир Григорович:

У населених пунктах де виявлен! осередки спалаху небезпечусл ьнфекшйног
хвороби СОVID-19, здiйснювалась обробка деззнфькуючими засобами будiвель,
примлщенъ, дорiг. Дорученням ПремDср-Мiнiстра Укрсини вiд 28.05.2020 року
№18243/8/1-20 за результатами наради членiв Державно] комзсй з питань ТЕБ
та НС вiд 26.05.2020 скасовано виконання завдання щодо необхьдност!
проведення санипарно) обробки дорiг комунальнт форми власностл.

Доповьдае директор Департаменту з питань цивiльного захисту та
обороннспроботи облдержадмиистраци Болдирев Сергiй Михайлович:

З метою запобьгання поширенню коронавлруснсп ьнфекци на територй
областi внесен! змлни до фгнансування заходiв «Шльовт соцiальноi" програми
розвитку цивтьного захисту Чернипесъксп область на 2016-2020 раки» на
загальну суму 2 млн грн. До регюнального матершльного резерву придбан! 755
лiтрiв спиртовмзсних дезiнфiкуючих засобiв (на суму 200 тис. грн) та
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вiдповiдно до розпорядженням голови Чернлггвськт обласноз державнол
адмиастрацй вiд 26 березня 2020 року No 184 передан; Управтнню охорони
здоров 'я обласно) державнт адмиистрацй.

Крiм того за кошти обласного бюджету для вiйськового госпипаля та
вiйськових частин, що дислокуються на територй област! придбано 800
литрiв спиртовмлсних деззасобiв на суму 300 тис. грн..

Щодо недостатнього монiторингу рiшень, прийнятих мiсцевими
комiсiями з питания техногенно-екологiчно"i безпеки та надзвичайних
ситуацiй

Доповъдае директор Департаменту з питань циелльного захисту та
оборонногроботи облдержадмиистрацй Болдирев Сергiй Михайлович:

Департаментом з питань цивьльного захисту та оборонноз роботи
облдержадмиистрацй на виконання рииень обласно] комлси з питань ТЕБ та
НС поспийно здшснюеться контроль рииень мзсцевих комилй. Розроблений
алгоритм контролю щодо прииняття карантинних обмежень та заходьв
послабпення карантину. Практично рииення млсцевих комилй вiдповiдають
рииенням комклй вищого рйзня. У населених пунктах де виявлен! осередки
ьнфекцшного захворювання, заходи щодо послаблення карантину не
приймаються. Звипн! материзли райдержадмиистрацсй, орган!в мiсцевого
самоврядування знахояться у Департамент'.

3 метою усунення виявлених Робочою групою недолiкiв комiсiя вирiшила:

1. Кертвнику робiт з лiквiдацi'i наслiдкiв надзвичайноi' ситуацii',
начальнику штабу з лiквiдацii' наслiдкiв надзвичанот ситуацii' органiзувати
роботу щодо усунення недолiкiв, виявлених Робочою групою.

2. Департаменту з питань цивiльного захисту та оборонно"i роботи
облдержадмiнiстрацi"i координувати роботу щодо:

2.1. Встановлення/зняття санiтарно-карантинних пунктiв пропуску на
територii' областi.

2.2. Готовностi установ, якi визначенi для обсервацii' населения.

2.3. Контролю за виконанням рiшень прийнятих обласною комiсiею з
питань техногенно-екологiчноi' безпеки та надзвичайних ситуацiй.

3. Управлiнню охорони здоров'я облдержадмiнiстрацi"i провести
додаткову роботу з персоналом закладiв охорони здорон'я, якi визначенi для
госпiталiзацii' осiб, хворих на Covid-19, щодо порядку прийому та обстеження. . . .
хворих, яю звертаються за медичною допомогою 1з вщповщнмии симптомами.

На перiод карантину

4. Начальнику Управлiння охорони здоров'я облдержадмiнiстрацii'
Гармашу П.П., директору Департаменту з питань цивiльного захисту та
оборонно"i роботи облдержадмiнiстрацi"i Болдиреву С.М. забезпечити
персональний контроль за виконанням завданъ, визначених законами Украi'ни,
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актами Кабiнету Мiнiстрiв Украши та дорученнями, резолюцiями Прем'ер
мiнiстра Укратни щодо запобiгання поширенню на територп Украгни гострот
респiраторно"i хвороби Covid-19.

Постiйно

5. Департаментам обласноi державноi адмiнiстрацii: з питань
цивiльного захисту та оборонноi роботи; енергоефективностi, транспорту,
зв'язку та житлово-комунального господарства; розвитку економiки та
сiльського господарства; управлiнням обласноi державноi адмiнiстрацii:
охорони здоров'я, капiтального будiвництва; районним державним
адмiнiстрацiям; виконавчим комiтетам Нiжинськоi, Новгород-Сiверськоi,
Прилуцькоi та Чернiгiвськоi мiських рад, сiльським, селищним, мiським
радам об'еднаних територiальних громад ( у порядку рекомендацii) вжити. . . .
заходгв у встановленому порядку щодо притягнення до вщповтдальносп
посадових осiб, вiдповiдальних за виконання вiдповiдних завдань.

Неесдкладно

Перший заступник голови комтсй

Вiдповiдальний секретар

Андрiй ПОДОРВАН

Андрiй ДУПЛО

user
Штамп


