
ЧЕРНIГIВСЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДДМIНIСТРДЦIЯ
чЕрнIгIвськоi овлдстr

комiсiя з питань техногенно-екологiчноI безпеки
та надзвичайних ситуачiй

протокол NЬ 8

м. Чернiгiв

1. Про стан виконання iB що

24 березня2020 року/

./
Головус: в.о. 2оловu районноi dержавноt аdл,цiнiсmрацit д, кругол,
Присутнi: члени KoMicii, запрошенi (за списком),

Слухали:

COVID-l9 на те Чернi вського
,гол, в.чуБич |гви- чин.

.комлик, ю.сQко. ,ко, в. ,ик, рус,
,оро

Заслухавши i обговоривши iнформацii комiсiя вирiшила:
1. Взяти iнформацii до вiдома.
2. СiльСьким, селищним головам (у т. ч. обОеднаних територiальних

громад), керiвникам пiдприемств, установ, органiзацiй ycix форм
власностi та субосктам господарськоi дiяльностi, що розташованi на

територii Чернiгiвсъкого району
2.1. Вважати головним завданням максимЕtJIьне обмеження KoHTaKTiB мiж

пюдьми.
2.2. Забезпечити виконання карантинних заходiв визначених у постанов1

16 березня 2020 року J\Ъ 215 <Про внесенняКабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 16 березня 2020 року N9 2l) <Itpo внесен]

змiн до поста*пой кабiнету MiHicTpiB укратни вiд 11 березня?020 р. JФ 211).

2.з. На пiдприемствах якi продовжують роботу, там де можливо,

встановити обмеження щодо кiлькостi людей в примiщеннi (не бiльше 10

чоловiк).
2.4. Органiзувати перевезення працiвникiв шляхом укладання угод з

перевiзниками (порядок lrогодження руху транспортних засобiв на сайтi

patrol.police. gov.ua)/
На час dii каранmuннl,tх захоdiв

3. Сiльським, селищним головам (у т. ч. обОсднаних територiальних
громад):

3.1. Розглянути питаннlI про закриття ринкiв

реалiзують продовольчi товари.

оповiщення депутатсъким корпусомз.2. Органiзувати оповiщення населення депутатсъким koprryuulvl

сiлъсъкиХ, селищНих рад, а також у мiсцях масового перебування людей

шляхом використання гучномовцiв та iнших

дотримання карантинних заходlв.

засобiв комунiкацii щодо

невidклаdно

в тому числi тих, якi

невidклаdно

3.3. Розглянути питання щодо дозволу на торгiвлю кормами для тварин за

умови дотримання посиленого режиму лезiнфекцii примiщенъ та_ обладнанн,I

мiсць для обробки рук персоцалу та вlдвlдувачlв,



4. Управлiнню соцiального захисту населення райдержадмiнiстраццл

кнП ,оЧернiгiвська центральна районна лiка ру'О о KHI 
:Чернiгiвський

районний центр пмсд>, . 
сiльським, селицfним головам визначити

вiдповiдальниХ осiб, якi здiйснюютЬ координацiЮ заходiв щодо збору,

зберiгання, видачi та облiку гуманiтарноi, благодiйноi та волонтерськоi

допомоги Невidклаdно

5.СекторУорганiзацiйноiроботиоiнформацiйноiДiяльностiТа
комунiКацiЙ з громаДськiстЮ uцчрЪry ЧернiгiВськоТ райдерЖадмiнiстраuii

розмiстити на офiчit"ому сайтi ЪернiгiвЪъкот райдержадмiнiстрацii та у
засобах масовот iнформацiт iнформачiю про вiдкриття рахунку на .кнп
,,ЧернiгiВсъка центраJIьна рuИо""u лiкарня;' для зарахування благодiйних

*o-riu для боротъби з коронавiрусною iнфекцiею та спiльно з виконавчими

комiтетами сiльських, селищних Рад довести дану iнформацiю ло керiвникiв

пiдприемств, устаноВ 
,га органiзацiй ycix фор, власностi та суб'ектам

господарськоi дiяльностi, розташованим на територiТ Чернiгiвського району,
невidклаdно

невidклаdно

lrереглянути бюджетнi асигнування передб ач,"i J :'_:1::": ::Ч::Ч
карантинними заходами з метою ix спрямування на запобiгання поширенню

кфонавiрусноТ хвороби на територii району,
fо 27 березня 2020 року

вiд 21.03.2020 J\Ъ2.
На час dii KapaHmllшHux захоdiв

8. Чернiгiвському мiжрайоннО}у вiддiлу 4ул-л,aернiгiвський
обласний лабораторний ц.*rrр моЗ Украiни>> TepMiHoBo пiдготувати та

б. Чернiгiвському районному управлiННЮ ГУ

ЩержпроДсПожиВслУжбиВЧернiгiвськiйобластiспiльноЗ
райдержадмiнiстрчцi.rо, сiльськими, селищними радами (у т, ч,

об'еднаними територiальними громадами) в. межах повноважень посилити

контроль за системами водопостачання, водовiдведення в населених пунктах

району, про.ве4е_н"", "u,фаторних 
доспiдженъ води та роботою торгiвелъних

закладlв, якt здtйснюють торгiвлю продуктами харчування,
Вiдтеtlер

7. Чернiгiвському мirкрайонному вiддiлу Щу <<чернiгiвський обласний

,rчборчrОр""И центР моЗ i/краiЪИu, КНП <<Чернiгiвський районний центр

пмсд> органiЗувати uru.*одiю з Чернiгiвським районним вiддiленням

полiцiт чвп гуirп в чернiгiвськiй областi вйити заходiв, спрямованих на

усунення загроз життю та здоров'ю фiзичних осiб i публiчнiй безпецi у разi

IIорушення особами зобов'язань, визначених iнформованою згодою Еа

проведення tlротиепiдемiчни",u rrрофiлактичн"".u"одiв в перiод самоiзоляцii,

вiдповiдНо дО ПостаноВи ГоловНого-ЩерЖавного санiтарного лiкаря Украiни



надати для розмiщення на сайтi райдержадмiнiстрацii, друкованих виданнях

рекомендацiт щодо дезактивацii примiщень та об'сктiв,

9. Керiвникам кнП <<Чернiгiвська центральна районна лiкарня>>о

кнП <<Чернiгiвський районний центр пмсд>, дУ <<Чернiгiвський

обласний лабораторний центр моЗ УкраiЪи>>, Чернiгiвському районному

вiддiленню полiцii чвП гУнП в Чернiгiвськiй областi, сiльських,

селищних рад, пiдприемств, установ та органiзацiй району вжити заходiв

щодо недопущення розtIовсюдження використurу потенцiйно iнфiкованих

вiдходiв (використанi маски, рукавички, флакоriчики вiд знезаражуваJIьних

засобiв, спецодяг).
час dii каранmuннllх захоdiвНа час dii каранmuннllх захоОtв

10. Iнформацiю, щодо виконання даного рiшення KoMiciT надавати на

електронну адресу райдержадмiнiстрацii,

::-*= А.М. Кругол
:Р #* - ;;> : r.r. Мезенцева

II!осереdu

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

. Клименко
.О. Логвинчук

Нехай
В.М. Чубич

.I. Потаценко

.Л. Комлик
.С. Турчин

ьниченко
Мiрошниченко


