
ЧЕ РНIГIВ СЬКА РАЙОННА ДЕР}ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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комiсiя з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол ЛЪ 9

м. Чернiгiв

Головус: в.о. 2оловu районноi' dерuсавно|' аdмiнiсmfiцii А. КРУГОЛ.
Присутнi: члени KoMicii, заlrрошенi (за списком).

Слухали:

1. Про виконання заходiв щодо запобiгання поширенню коронавiрчсч
COVID-19 на територii Чернiгiвського районч.
(д.кругол, в.чуБич, о.логвинчук. м.турчин. с.мЕльничЕнко,
о.комлик)

На виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.2020 року
Jф 2З9 оПро внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11

березня 2020 р. Jф 2II>>, заслухавши i обговоривши iнформацiТ комiсiя
вирiшила:

1. Взяти iнформацii до вiдома.
2. Сiльським, селищним головам (у т. ч. обОсднаних територiальних

громад)о керiвникам пiдприсмств, установ, органiзацiй ycix фор*
власностi та суб'сктам господарськоi дiяльностi, що розташованi на
територii Чернiгiвсъкого району :

2.I. Забезпечити виконаннrI вимог визначених у постановi Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 25 березня 2020 року J\Ъ 239 <Про внесення змiн до
цостанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 березня2020 р. J\b 211>.

2.2. Вжити вiдпоЁiдно до законодавства заходiв до запровадження
суб'ектами господарювання у сферi роздрiбноi торгiвлi продуктами
харчування, паJIьним, засобами гiгiени, лiкарськими засобами та виробами
медичного призначення, засобами зв'язку, провадження банкiвськоi та
страховоi дiяльностi режиму роботи з розрахунку один вiдвiдувач на 10 кв.
MeTpiB площi торгiвельного (операцiйного) залу за умови дотримання дистанцii
мiж ними не менш як 1,5 метра iз встановленням спецiальних позначок.

Невiдкладно

3. Фiнансовому вiддiлу райдержадмiнiстрацiiо розпорядникам
районного бюджету, виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних рад (у т.
ч. об'сднаних територiальних громад) обмежити фiнансування незахищених
статей бюджету, якi не е першочерговими i не булутъ проводитись у зв'язку з
карантинними заходами з метою ik спрямування на запобiгання поширеннЮ

26 березня 2020 року.с

коронавiрусноi хвороби на територiТ району.
На час dil каранmuннllх захоdiв

4. КНП ,,Чернiгiвська центральна районна лiкарня"о пiдготувати
Програму фiнансовоТ пiдтримки КНП ,,Чернiгiвська центрrшьна раионна



лiкарня" на 2о2о pik за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв (районного та

сiльсъких, селищних) в умовах переходу фiнансування з НСЗУ з 01.04.2020 р,,

у зв'язку з проведенням заходiв щодо за|рози поширення корона Bipycy та

подати fi на затвердження в Чернiгiвсъку райдержадмiнiстрацiю спiльним

розпорядженням голiв райдержадмiнiстрацii та районноt ради.
01.04.2020 р.

5. Виконавчим KoMiTeTaM сiльських, селищних Рад (у т. ч. об'еднаних

територiальних громад) довести вимоги посчЁIови Кабiнету MiHicTpiB

Украiни в1д 25 березня 2020 року Jф 239 <Про бнесення змlн до постанови

KafiirneTy MiHicTpiB Украiни вiд 11 березня 2о20 р. J\b 2||>> до керiвникiв

пiдприсмств, установ та органiзацiй ycix фор* власностi та суб'ектам

.о.rrЪдuрськоi дiялъностi, розташованим на територiТ Чернiгiвського району

для безумовного виконання.
невiDклаdно

6. ВикоНавчиМ KoMiTeTaM сiльських, селищних Рад (у т. ч. об'сднаних
територiальних громад), Чернiгiвському мiжрайонному вiддiлу ду
,,Чер*riiiвський обласний лабораторний центр моз УкраТни>>, кнп
<чернiгiвський районний центр пмсд> вжити заходiв, сrтрямованих на

усунення загроз життю та здоров'ю фiзичних осiб i публiчнiй безпецi, та у разi
порушення особами зобов'язань, визцачених iнформованою згодою на

проведення протиепiдемiчних та гlрофiлактичних заходiв в перiод самоiзоляцii,

вiдповiдНо дО ПостаноВи ГоловНого ,ЩерЖавногО санiтарного лiкаря УкраiЪи

вiд 2|.0З.2о2О J\b2 звертатися за телефоном l02 дJUI усунення даних
порушень.

На час dii каранmuннltх захоdiв

7. Вiддiлу освiти, ciM'i, молодi та спорту районноТ державноi
адмiнiсТрацiТо сiльськимо селищним радам у тому числi об'еднаним
територiальниМ громадам спiльно з керiвниками навчальних закладiв:' l.t Органiзувати дистанцiйне навчання здобувачiв освiти на перiод

карантину.
7.2. Перевести працiвникiв закладiв освiти району на дистанцiЙНУ фОРrУ

роботи або запропонувати працiвникам взяти частину основноi щорiчноТ
вiдпустки.

На час dit каранmuннuх захоdiв

8. Вiддiлу освiтио ciM'i, молодi та спорту районноi державноi
адмiнiстрацii у зв'язку з встановленням карантину до 24 квiтня 2020 року:

В.1. Припинити з 24.О0 год. З 1 березня 2020 року опагIення BciMa видами

паJIива закладiв заг€шьнот, середньоi та дошкiльнот освiти.
8.2. Забезпечити .завчасне повiдомлення теплопостач€шьних та

г€tзопосТач€шъниХ органiзацiй щодо припинення постачання енергоносiiЪ до

вiдповiдНих заклаДiв, щО перебувають в управлiннi вiддiлу освiти, сiм'i, молодi

та спорту районноТ державноi адмiнiстрацii.
9. кнП оrЧернiгiвська центральна районна лiкарняООо

кнп <<чернiгiвський районний центр пмсд> сiльським, селищним



радам у тому числi обОеднаним територiальним громадам (в порядку
рекомендацlD про прийняте рiшення щодо припинення постачання тепловоi
енергiТ закладам охорони здоров'я завчасно повiдомити теплогIостачальнi та
газопостачальнi органiз ацiТ.

10. Вiддiлу iнфраструктури, житлово-комунального господарства,
енергетики, мiстобулування, архlтектури та захисту довкiлля
райдержадмiнiстрацii пiдготувати розпорядження голоtsи

райдержадмiнiстрацii про завершенIuI оп€Lпюв€tлъноцо сезону 2019-2020 poKiB у
закладахоa"irr.' 

f l 
'/ 

J

27 .0З.2020 р.

11. Чернiгiвському районному управлiнню гу
Щержпродспоживслужби в Чернiгiвськiй областi спiльно з сiльськими,
селищними fоловами (у т. ч. об'еднаних територiальних громад) при
необхiдностi залучаючи ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернiгiвськiй областi
забезпечити контроль за дотриманням суб'ектами господарювання

установлених санiтарно-технiчних норм щодо розмiщення та перебування осiб
чи сiмей у готелях та гуртожитках у частинi розмiру жилоТ площi на одну
особу пiд час встановJIеного карантину.
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