
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 24 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ”20” серпня 2021 року                                                                 м. Чернігів 
 

Головувала: Заступник голови обласної державної адміністрації –   

Жанна ШЕРСТЮК 
 

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком);  
 

Про запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції на території 

області. 

(М.ДОНЕЦЬ, П.ГАРМАШ, С.БОЛДИРЕВ) 

За останній тиждень спостерігається тенденція до збільшення захворюваності 

на COVID-19, з метою недопущення  розповсюдження коронавірусної хвороби на 

території області під час проведення масових заходів до святкування Дня 

Державного Прапора України, Дня Незалежності України та  відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року №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», 

комісія вирішила: 
 

1. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

міських, селищних, сільських  рад, керівникам структурних підрозділів 

облдержадміністрації посилити контроль за дотриманням карантинних 

обмежень, а саме щодо: 
 

1.1. перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

1.2. перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

1.3. проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних 

тематичних та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних 

клубах) і закладах громадського харчування) без одягнутих усіма учасниками 

та організаторами заходу засобів індивідуального захисту, зокрема захисних 
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масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

1.4. здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай, 

тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньо-обласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на такий 

транспортний засіб; 

1.5. діяльності суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, 

у яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль 

за їх використанням; 

здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 

обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна 

видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни). 

На час дії карантину 
 

2. Забезпечити роботу центрів вакцинації у вихідні та святкові дні. 
 

На час проведення вакцинації 
 

3. На виконання п 1.4. розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації від 18.08.2021 №4 забезпечити щоденне 

заповнення онлайн таблиці виконання плану щоденної вакцинації за 

посиланням:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V8C_OyMa3WKGadUZlqJEE

p-h1ZymWlaphsaKGmMmWcU/edit#gid=0. 

Щоденно 
 

4. Посилити 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 і можливих наслідків захворювання на 

неї. 

На час дії карантину 
 

5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області, Національній гвардії України (військова 

частина №3082):  

забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, визначених 
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постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. №  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», особливо у вихідні та святкові дні. 

На час дії карантину  
 

6. Інформацію стосовно виконання вище зазначених заходів надати до 

27.08.2021 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Перший заступник голови комісії                                               Жанна ШЕРСТЮК 

 

 

Відповідальний секретар                                                                   Андрій ДУПЛО 

mailto:dcz_post@cg.gov.ua

