
 

 

  

 

ПРОТОКОЛ № 11 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

 

         ” 15 ” квітня  2020 року                                                                м. Чернігів 

 

Головував:  Голова обласної державної адміністрації – Андрій ПРОКОПЕНКО. 

   

Присутні: члени комісії  (за  списком); 

керівники територіальних органів центральних органів  виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування (за списком); 

голова обласної ради; 

заступник Чернігівського міського голови ; 

                  представники ЗМІ. 

 

Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції та карантинні обмеження на території області. 

(Виступили: Подорван А.Ф., Гармаш П.П., Донець М.П., Левочко О.В., 

Павлішен Ю.В., Альохін Е.В.) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія 

вирішила: 
 

1. Визначити Попередній перелік спеціалізованих закладів, 

призначених для обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) (додаток №1). 

 

2. Переглянути Попередній перелік після набрання чинності Закону 

України «Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» та прийняття нормативно-правових актів центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я. 

 

3. Затвердити примірник Інформованої добровільної згоди особи на 

проведення обсервації та спостереження за станом здоров'я, діагностики та 

лікування (додаток 2). 

 

4. ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України», Головному управлінню Держспоживслужби в області відповідно 
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до Тимчасових рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, 

призначених для обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) затверджених постановою Головного 

Державного санітарного лікаря від 02.04.2020 року №6, провести додаткові 

перевірки спеціалізованих закладів, визначених у п.1., із наданням відповідних 

актів. 

До 16.04.2020 

 

5. Департаменту розвитку економіки та сільського господарства 

облдержадміністрації спільно з Департаментом з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації провести роботу щодо 

укладання договорів з визначеними у п.1 спеціалізованими закладами, на 

території області, призначеними для обсервації на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

До 21.04.2020 

 

6. Управлінню капітального будівництва Чернігівської обласної 

державної адміністрації розробити калькуляцію вартості витрат для 

проведення робіт щодо приведення у відповідність до Тимчасових 

рекомендацій щодо облаштування спеціалізованих закладів, призначених для 

обсервації на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» затверджених постановою Головного Державного санітарного 

лікаря від 02.04.2020 року №6, спеціалізованих закладів, визначених у п.1. 

До 21.04.2020 

 

7. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

рад, сільським, селищним, міським радам об'єднаних територіальних 

громад: 
7.1. Відповідно статей 29, 30 та 32 ЗУ «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» і постанови КМУ від 11 березня 2020 року 

№211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», подання Головного санітарного лікаря 

Чернігівської області від 15.04.2020 №03.1-24/613 запровадити  

додаткові обмежувальні заходи, на підставі, в межах повноважень, 

та у спосіб що передбачені Конституцією та законами України, 

щодо пересування та перебування громадян в громадських місцях у 

період вихідних і святкових днів з 13:00, 18.04.2020 по 06:00, 

21.04.2020 (у порядку рекомендації). 

Прийняти рішення до 16.04.2020 

Терміни обмежувальних  заходів: 18-21.04.2020 

 

7.2. Забезпечити безумовне виконання постанови Головного 

Державного санітарного лікаря від 13.04.2020 року №9. 

Невідкладно 
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7.3. Спільно з представниками релігійних громад та представниками 

Нацполіції відпрацювати алгоритм спільних дій під час Пасхальних 

богослужінь і забезпечити: а) максимальне обмеження перебування 

вірян у храмах під час здійснення богослужінь; б) проведення 

максимальної кількості богослужінь у святкові дні поза межами 

храму, із використання аудіовізуальних засобів; в) перебування всіх 

громадян у храмі та біля храму в засобах індивідуального захисту; 

г) розміщення в храмах області плакатів спільного звернення 

Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівської та 

Ніжинської єпархій УПЦ та Чернігівської єпархії ПЦУ до віруючих 

області (надані єпархіям централізовано); д) у населених пунктах, 

які визначені осередками спалаху інфекційної хвороби, проведення 

освячення великодніх кошиків безпосередньо по вулицях населених 

пунктів. 

Невідкладно 

 

7.4. Звернутись до жителів громад із закликом провести Великодні 

свята вдома і долучитись до богослужінь через трансляцію 

засобами теле- радіомовлення та в Інтернет. 

До 16.04.2020 

 

7.5. Вжити заходів щодо обмеження відвідування кладовищ під час 

поминальних днів та рекомендувати населенню перенести 

поминальні дні на 06.06.2020 року; 

До 21.04.2020 

 

8. Новгород-Сіверська міська рада, Новгород-Сіверська 

райдержадміністрація 

8.1. Прийняти рішення щодо встановлення та облаштування на період з 

16.04.2020 контрольно-пропускного пункту на ділянці дороги Р-65 

на в’їзді на територію області (освітлення, обігрів, харчування). 
 

До 16.04.2020 

 

8.2. Спільно з головним управлінням Національної поліції в області, 

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації, Головним 

управління ДСНС в області забезпечити роботу контрольно-

пропускного пункту (чергування працівників поліції для контролю 

руху і обмеження в’їзду транспорту з населених пунктів Сумської 

області, які визнані осередками спалаху інфекційної хвороби, 

рятувальників для проведення дезінфекції транспорту, медичних 

працівників для проведення дистанційного вимірювання 

температури громадян). 

З 17.04.2020 
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9. Службі автомобільних доріг в області встановити знаки щодо 

зміни дорожнього руху в місці розташування контрольно-пропускного пункту. 
 

До 17.04.2020 

 

 

10. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, Районним державним 

адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, Новгород-Сіверської, 

Прилуцької та Чернігівської міських рад, сільським, селищним, міським 

радам об'єднаних територіальних громад активізувати інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо додаткових обмежень під час Великодніх свят та 

поминальних днів. 
 

Постійно 

 

11. Інформацію, щодо виконання рішення обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій надати на 

електронну адресу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації. 

До 17.04.2020 

 

 

Голова комісії                                                                Андрій ПРОКОПЕНКО 

 

 

Відповідальний секретар                                                     Андрій ДУПЛО 


