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19 березня 2020 рок}.а

Головуе: в.о. Zоловu районноt DepctcaBHot аdtwiнiсmfrцi| А, кругол.

чЕрнIгIвськд рдйоннд дЕрждвнд ддмIнIстрдцIя
чврнIгIвськоi овлдстr

комiсiя з питань техногенно-екологiчнот безпеки
та надзвичайних ситуацiй

протокол NЬ б

м. Чернiгiв

Присутнi: члени KoMicii, запрошенi (за списком).

Слухали:

1. Про запобiгання поширенню випадкiв гостроТ респiратОРНОТ
чиненот корона м COVID-l9 на теритq

Чернiгiвського району.
(д. крчгол, в.куниця, в.чувиq, о,комлик, в.луговл, т.куриланко,

Заслухавши i обговоривши iнформацii комiсiя вирiшила:
1. Взяти iнформацii до вiдома.
2. Сiльським, селищним головам (у т. ч. об'еднаних територiальних

громад):
2.1. Скасувати проведення особистих прийомiв |ромадян.

На час dii каранmuннuх захоdiв
2.2. Розглянути питаннrI з€Lлучення волонтерiв для наданНя ДОПОМОГИ З

доставки продуктiв та медикаментiв для маJIомобiльних грУП абО ТИХ, ЩО

перебувають на самоiзоляцii.
невidклаdно

З. Сiльським, селищним головам (у т. ч. обОеднаних територiальнИХ
громад), КНП <<Чернiгiвська центральна районна лiкарня>>о КНП
<<Чернiгiвський районний центр ПlVIСД>о ЧРВ У ДСНС Украiни у
Чернiгiвськiй областi, ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернiгiвськiй областi, вiддiлУ
освiти, ciM'i, молодi та спорту райдержадмiнiстрацiiо керiвникам
пiдприемств, установ, органiзацiй ycix фор* власностi та суб'сктаМ
господарськоi дiяльностi (у т. ч. перевiзникам), що розташованi на теритОРiI

Чернiгiвського району:
З.1. Вирiшити питання пiдвезення працiвникiв, якi мешкають в iншИХ

населених пунктах, до мiсця роботи та в зворотному напрямку.
невidклаdно

З.2. Забезпечити вирiшення питання поводження iз засобами
iндивiдуалъного захисту, якi потребують утилiзацii, вiдповlцно до ЧиннОГО

законодавства УкраТни.
невidклаdно

4. Сiльським, селищним головам (у т. ч. об'сднаних територiалЬНИХ
громад)о КНП <<Чернiгiвська центральна районна лiкарня>>, КНП
<<чернiгiвський районний центр пмсд> забезпечити створення та

поповнення запасiв засобiв iндивiдуаJIьного захисту, лiкiв та дезiнфiкуючих
засобiв та надавати до райдержадмiнiстрацii iнформацiю про ik кiлъКiСТЬ ДО

10.00 год. щоп'ятницi



5. ВiддiлУ взаемодii З правоохоронними органами, оборонноТо

мобiлiзацiйнот роботи, запобiгання корупцii та цивiльного захисту

райдержадмiнiстрацii надавати узагаJIънюючу iнформацiю про створення та

поповненнrI запасiв засобiв iндивiдуального захисту, лiкiв та дезiнфiкуючих
засобiв по медичним установам району, надавати до Управлiння охорони

здоров' я облдержадмiнiстрацii.
u.уоп'яmнuцi

6. кнп <<Чернiгiвська центральна районна лiкарня>>, кшп
<<чернiгiвський районний центр пмсд> провести ооботv цодо зменшення

проведення планових лiкувань у пiдвiдом""" ninffi*.
На час dii'KapaHmuHчux захоdiв

7. Чернiгiвському районному управлiнню ГУ
Щержпродспоживслужби в Чернiгiвськiй областi, чрвП чвП гI,нП в

чернiгiвськiй областi спiльно з сiльськими, селищними головами (у т. ч.

об'сднаних територiальних громад) забезпечити контроль за:

7.L Виконанням шункту 2, та пункту 3 постанови Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи вiд 16 березня 2020 рокУ Ns 215 <Про BHeceHHrI змiн до постанови

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 березня 2020 року JЮ 211).
На час di| каранmuннI,lх захоdiв

7.2. Станом пакуваншI продуктiв харчування в мережах роздрiбноi
торгiвri та с),пермаркетах.

На час dii каранmuннllх захоdiв

8. кнп <<чернiгiвська центральна районна лiкарня>>, кнп
<Чернiгiвський районний центр ПМСД>, Чернiгiвському мiжраЙонНОМУ
вiддiлу ЩУ <Чернiгiвський обласний лабораторний центр МОЗ УКРаiНШ>,

Чернiгiвському районному управлiнню ГУ Щержпродспоживслужби в
Чернiгiвськiй областiо ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернiгiвськiй областi, ЧРВ У
ДСНС УкраТни у Чернiгiвськiй областi забезпечити оперативне та ЩоДеННе
iнформування районноi державноi адмiнiстрацii станом на 8.00 годинУ ПРО

стан справ на територii району та щодо захворюваностi населеннrI.

9. Iнформацiю, щодо виконання даного рiшення KoMicii наДаваТи на

електронну адресу райдержадмiнiстрацiТ.

голова koMicii
Секретар KoMicii
Члени KoMicii: B.I. Гребелъний

Щосереdu

. Кругол
Мезенцева

B.I. Клименко
В.М. Куниця .

ВЛ, Лугова
. Чубич ^

. Потапенко
Комлик

. Турчин
-{Щtтов
.ГI. Мельниченко
.В. Мiрошниченко


