
протокол ль 2
зАсIдАння оБллсноI KoMlcIi

з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних сиryацiй

" ll " березня 2020 року м. Чернiгiв

Головував: Голова обласноi державноi адмiнiстрацii - Андрiй ПРОКОШНКО.

Присутнi: члени KoMicii та запрошенi (за списком);

I. Про заходи щодо протидiI поширення KopoHaBipvcv на територiТ

(п. гАрмАш, м. донЕLъ)
За РеЗУЛЬТаТаМи доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:

1. РайОННИМ Державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
нiжинськоi, Новгорол-сiверськоiо Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
рад, сiльським, селищним, мiським радам об'сднаних територiальцих
громад, пiдприсмствам, установам та органiзацiям:

1.1. Запровадити протиепiдемiчнi заходи в установах, органiзацiях i
закладах охорони здоров'я, навчапьних закладах, Н? об'ектах торгiвлi,
громадського харчування, зв'язку, громадського транспорц, в готелях та iнших
мiсцях масового скупчення людей: додаткове провiтрювання та посилений
дезiнфекцiйний режим, дотримання особистоi гiгiени працiвниками та
вiдвiдувачами (в тому числi маскового режиму).

|.2. Забезпечити проведення заходiв з посилення режиму поточнот
дезiнфекцii р€lзом iз суб'ектами господарювання Bcix фор' власностi, що
проводять дiяльнiсть у мiсцях масового скупчення людей та здiйснюють
перевезення tромадським, залiзничним та автомобiльним транспортом.

1.3. Видiлити кошти на забезпечення закладiв охорони здоров'я засобами
iндивiдуального захисту медичних працiвникiв, якi будуть надавати допомоry
хворим з пiдозрою на захворювання, спричиненi KopoHaBipycoM 2о|9 -сочId.
створення резерву дезiнфекцiйних засобiв.

1.4. Внести змiни до номенклатури мiсцевих матерiальних резервiв щодо
ЗаКУПiВЛi ЗаСОбiВ iНДИВiдУального захисту та дезiнфекцii для запобiгання
занесенню i поширенню KopoHaBipycy.

1.5. Максим€Lпьно обмежити:



)

- пересування населення мiж населеними пунктами, а також

пересування в громадсъких мlсцях без крайньоi потреби;

- проведення культурних, полiтичних, спортивних, соцlшIьних,

релiгiйних та iнших заходiв за масовою у{астю громадян, виключити

плануваНня такиХ заходiв, у томУ числi пов'язаних з виiздом громадян УкраiЪи

за кордон, до стабiлiзацii ситуачii;
- скасувати або максимшIъно перевести в режим телефонних або

вiдео-конбереrrчiи yci нарадчi заходи та засiдання колегiальних i дорадчих

органiВ (зокрема громадськиХ слухань i обговоренъ), у тому числi органiв

мiсцевого самовр"дуuu""" (за винятком виключних випадкiв),

1.6. C*u.y"ur' до особливого розпорядження проведення особистих

прийомiв ,роruд"" в ycix органах державноi влади та органах мiсцевого

самоврядування;
1.7. Перевести yci MacoBi соцiалъно значимi заходи в режим здiйснення

iнтернет-стримiнry;
1.8. Рекомендувати керiвникам шiдприемств, установ та органlзацlи:

- запров uдrri щоденний температурний скринiнг персонаJIу, негайно

вiдправляти ДодоIчrу на самоiзоляцiю ycix працiвникiв, якi мають ознаки

гострих респiраторних захворювань ;

- максимаJIьно перевести здiйснювану персон€IJIом роботу на вiддалений

доступ iз застосуванням електронних комунiкацiй i технологiй;

- запровадити режим профiпактичного спостереження за особами iз числа

персонаJIу, якi вiдвiдували краiни iнфекцiйного ризику;
передбачити режим реryлярного провiтрювання службових примiщенъ,

за можливiстю здiйснювати дезiнфекцiйнi заходи за допомогою кварцювання;

- розглянути питання забезпечення насеJIення продовольством та

предметами .r"ршоi необхiдностi В режимi доставки, особливо щодо осiб

.rъ""по.о BiKy, якi мають найбiльший ризик настання лет€Lлъних випадкiв;

- органiзувати проведення дезiнфекцiйних заходiв у транспортних

засобах громадського користування, на вокзшIах, станцiях, в iнших

примiще"*r"*, де перебувають пасажири, у мiсцях масового скупчення людей

(ринки, супермаркети, заклади громадського харчування),

2. УправлiннЮохоронИздоров'ЯоблдерЖадмiнiстрачiТ:
2.1. Забезпечити створення та ведення облiку наявного резерву медичного

персоншIу, що перебувас поза межами системи охорони здоров'я (зокрема

медпрацiвникiв з епiдемiологiчною пiдготовкою, що змiнили мiсце роботи,
працездатних пенсiонерiв тощо);

2.2. Опрацювати питання щодо заохочення колишнiх медичних

працiвнИкiв дО повернеНня на роботУ до системи охорони здоров'я;
2.з. Опрацювати питання першочергового забезпечення засобамИ

iндивiдуального медичного захисту, зокрема респiраторами, медичних

працiвникiв та В разi необхiдностi розглянути можливiсть здiйснення ik
закупiвлi в iнших краiнах;
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2.4. ОпРацюватИ питаннЯ щодО залуIеннЯ приватниХ лабораторних

центрiв до тес;ування для виявлення KopoHaBipyc'oi iнфекцii;

2.5. Опрацювати питання TepцiHoBoi пiдготовки волонтерiв, зокрема з

медичною освiтою, для ix можливого зЕLлучення до роботи iз хворими на корона

Bipyc;
2.6. Забезпечити проведення посиленого монlторинry стану

захворюваностl та контролю за виконанням санiтарно-епlдемlчних заходlв,

своечасно подавати iнформачiю про прийняття ефективних управлiнських

рiшень;
2.7. Забезпечити готовнiсть закладiв охорони здоров'я для надання

медичноi допомоги особам, якi вiдповiдають визначенню випадку

захворювання на kopoHaBipyc, пiдтримання необхiдного запасу засобiв

медичного призначення, захисного одIгу, засобiв захисту органiв дихання,

про ф iлактичних препаратiв, дезiнф екцiйних засобiв тощо ;

2.8. Пiдготувати пропозицii по закупiвлi лiкiв вiдповiдно до протоколiв

лiкуванн" *"оро.Ъ з пiдоiрою на захворювання, спричиненi KopoHaBipycoM 2019

-covlD та створення запасУ для одночасного лiкування 100 хворих,

3. .Щепартаменту з питань цивiльного захисту та оборонноi роботи

облдержадмiнiстрацii:
3.1. Внести змiни до номенклатури регiонального матерlшIьного резерву

з метою реалiзацii заходiв щодо запобiгання занесенню i поширенню на

територii областi гостроi респiраторноi хвороби, спричиненоi корона BipycoM;

з.2. Уточнитr обласний план реаryвання на медико-бiологiчнi

надзвичайнi ситуацii та пiквiдацii iх наслiдкiв;

з.з. Уточнити перелiк сил та засобiв якi можуть бути залуrенi до

проведення протиепiдемiчних заходiв, та забезпечити iх готовнiсть до

виконання визначених завдань.

4. щепартаменту фiнансiв облдержадмiнiстрацii ВНеСТИ ЗМiНИ ДО

помiсячного плану асигнувань обласного та мiсцевих бюджетiв щодо

виконання заходiв по накопиченню матерiальних цiнностей до регiон€LIIъного та

мiсцевих резервiв.

5. .ЩУ <ДеРнiгiвсьКий обласний лабораторний центр моЗ Украiнп>
органiзувати роботу гарячоi лiнii для населення.

6. Управлiнню охорони здоровоя облдержадмiнiстраuii, ду
<<Чернiгiu.rr."й обласний лабораторний центр моЗ УкраТни>>, Управлiнню

,щержавноi служби з надзвичайних ситуацiй Украiни у Чернiгiвськiй
областi, Головному управлiння Нацiональноi полiцiT в Чернiгiвськiй
областi провести комплексну перевiрку iзоляторiв для перебування осiб

контактних з хворим з пiдозрою на захворювання, спричиненi KopoHaBipycoM

2ОI9 -COVID та iнфекцiйних стацiонарiв.



туризму, нацiональностеЙ релiгiй7. rЩепартаменту культури r туризму, пацluгr.r.JlЕDпuurчIr r-"----,

облдеРжадмiнiЪтрачiiо 
-p"iio"""M 

державним адмiнiстрацiям, виконавчим

KoMiTeTaM Нiжинськоi, Новгорол-Сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi

8.2. Iнформувати населення з питань профiлактики зараження

коронавiрусною iнфекчiею через засоби масовоi iнформацii та операторiв
,r-: л..,,,-:

il;;; й .i"r.""rr, '..r,"*"й*, мiським радаNt _"_б:*:::.1, лБпп rtio-,.i оlл

,.rri"arчп*"il, ;;"-*;- пiдприемствам, установам та органiзацiям
.:-v__----_ л_-л..:лл,,:+i тттлпл

BapiaHT.

8.,ЩепартаменТУiнформацiйноiДiяльностiТакомУнiкацiйЗ
громадськiстю облдержадмiнiстрацii:

8.1. вжиr" ,u*одiв щодо полiпшення комунiкацii з змI та населенням

областi щодо IIопередження захворювання на kopoHaBipycнy iнфекuiю та

правил поведiнки при пiдозрi на таке захворювання;

мобiльного зв'язку, рекомендувати насеJIенню максимаlrъно

контакти.

обмежити фiзичнi

вирiшила:

1. Затвер дити Комплексний план заходiв обласних управлiнь, органiзацiй

i пiдприемств, мiсцевих органiв виконавчоi влади щодо протилii масовим

пожежам лiсiв, торфовищ i сiльгоспугiдь у весняно-лiтнiй перiод 2020 року

(додасться).

2. РайонНим державниМ адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM Новгород-

ciBepcbkoi, Нiжинськоi, Прилучькоi i Чернiгiвськоi мiських рад, структурним

пiдроздiлам обласноi державноi адйнiстрацii, обласним управлiнням,

оргЬнiзацiям i пiдприемствам забезпечити своечасне виконання заходiв,

пъредбачених Комплексним планом заходiв щодо протидii масовим пожежам

лiсiu, торфовищ i сiльгоспугiдь у весняно-лiтнiй перiол 2020 року,

3. Контролъ за виконанням Комплексного 11ла}Iу заходiв обласних

управлiнь, органiзацiй i пiдприемств, мiсцевих органiв виконавчоi влади щодо

протидii масовим пожежам лiсiв, торфовищ i сiльгоспугiдь у весняно-лiтнiй

пЪрiод 2о20 року покJIасти на ,Щепартамент з питанъ цивiльного захисту та

обЪрон"ОТ рЬОотИ облдерЖадмiнiстрацii та Управлiння,ЩержавноI служби

Украiни з надзвичайних ситуацiй в областi.

4. Районним державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM

нiжинськоi, Новгород-сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських

рад, сiльськимо селищним, мiським радам об'еднаних територiальних

в. сJЕIil4ч, в.стЕсюн, н.грул{иIsкА.)
доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя
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громад органiзувати роботу щодо взяття на баланс безгосподарних

регулюючих гiдротехнiчних споруд вiдкритоt мелtоративноl мережl kaHmIlB, якl

знаходяться на пiдвiдомчiй територiТ.

III. Про проведення ч 2020 роцi на територii областi роботи шодо
пiдтвердження статусч i класифiкацii встановлених iMoBipHo небезпечнИх
територiй шляхом проведення нетехнiчного або технiчного обстеження та
планових робiт з очищення вiд вибчхонебезпечних предметiв
(розмiнування).

(д.БЕскостиЙ )
За резулътатами доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:

1. Районним державним адмiнiстрацiям спiльно iз структурними
пiдроздiлами Управлiння ДСНС в областi продовжити проведення у 2020

роцi, нетехнiчного (технiчного) обстеження ймовiрно небезпечних територiй на
наявнiсть вибухонебезпечних предметiв.

Z. Чернiгiвськiй та Новгорол-Сiверськiй районним державним
адмiнiстрацiям:

2.1 Забезпечити TicHy взасмодiю з Чернiгiвським та Новгород-Сiверським
вiддiлами У ДСНС Украiни У ДСНС Украiни у Чернiгiвськiй областi з питань
всебiчного забезпечення робiт, визначених ГIланом виконання завдань та
заходiв з протимiнноi дiяльностi на територii Чернiгiвськоi областi у 2020 роцi.

2.2 Розглянути можливiсть заJIучення коштiв мiсцевого бюджету та
суб'ектiв господарювання, якi зацiкавленi у першочерговому проведеннi робiт з

розмiнування територiй.

3. Контроль за виконанням рiшення KoMicii покласти на Управлiння
ДСНС Украiни у Чернiгiвськiй областi.

Iv. Про затвердження План-графiку проведення спецiальних
об'сктових навчань (тренyвань) з питань цивiльного захистy на
пiдприсмствах. в установах та органiзацiях ЧернiгiвськоТ областi у 2020
роцi.

(с.БоллрЕв)
За результатами доповiдi та з урахуванням обговорення комiсiя

вирiшила:

1. Затвердити Графiк проведення спецiалъних об'ектових навчань i
тренувань з питань цивiльного захисту Чернiгiвськоi областi на 2020 piK.



2. Управлiнню Дснс Украiни у Чернiгiвськiй областi:
2.|. ЗабеЗпечити методичне керiвництво та ведення облiку проведення

спецiальних об'ектових навчань (тренувань) з питань цивiльного захисту.
Посmiйно

2.2. При здiйсненнi заходiв державного нагляду (контролю) вiдповiдно
до Закону Украiни "Про ocHoBHi засади державного нагляду (контролю) у сферi
господарськоi дiяльностi" суб'ектiв господарювання здiйснювати контроль за
проведенням спецiальних об'ектових навчань (тренувань) з питань цивiльного
захисту.

Посmiйно

3. Районним державниМ адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
Нiжинськоi', Новгорол-СiверськоТ, ПрилучькоI та ЧернiгiвськоТ мiських
рад, сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних
громад забезпечити розгляд стану проведення спецiальних об'ектових навчань
(тренувань) з питань цивiльного захисту на районних (мiських) комiсiях з
питанЬ техногеНно-еколОгiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй двiчi на piK.

Лuпень-лuсmопаd 2 02 0 року

4. РайонниМ державним адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
нiжинськоi, Новгорол-сiверськоi, Прилучькоi та Чернiгiвськоi мiських
рад, сiльським, селищним, мiським радам об'еднаних територiальних
громад' районним вiддiлам (секторам) Управлiння дснс Укратни уЧернiгiвськiй областi :

4.1. Спiльно скласти Графiки проведення спецiалъних об'ектових
навчань (тренувань) з питань цивiльного захисту на 2021 pik та затвердити ix
вiдповiдними комiсiями з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй .

До ] zруdня

4.2. Надати затвердженi Графiки проведення спецiальних об'сктових
навчань (тренувань) з питанъ цивiльного захисту на 202| piK до Управлiння
ДСНС Украiни у Чернiгiвсъкiй областi.

голова koMicii

lо 10 еруdня

Андрiй ПРОКОШНКО

В iдповiдальний секретар Андрiй ДУП.ЦО


