
 

 

  

ПРОТОКОЛ № 19 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

             з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

 

         ” 22 ” травня  2020 року                                                                м. Чернігів 

 

Головував:   Заступник голови обласної державної адміністрації –  

Андрій ПОДОРВАН. 

   

Присутні: члени комісії та запрошені (за  списком); 

                  представники ЗМІ. 
 

І. Про послаблення протиепідемічних заходів щодо запобігання 

розповсюдженню коронавірусної інфекції на території області. 

(Б.КУЛІЦЬКИЙ, В.ПУЛІН, О.ВОДОП’ЯНОВ, Ю.ПАВЛІШЕН) 

Відповідно до постанови КМУ від 20.05.2020 року №392 «Про 

встановлення карантину, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» відповідно до інформації 

ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» (лист від 

22.05.2020 № 03.1-24/863)  станом на 22.05.2020 року на території області на 

протязі останніх семи днів: 

- інцидентність (середня кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 

днів на 100 тис. населення) становить 2,32  на 100 тисяч населення; 

-  завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком  COVID-19, становить 

4%; 

- середня кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу складає 17,0 на 100 тисяч населення; 

комісія вирішила: 
 

1. Послабити протиепідемічні заходи та дозволити із 22 травня: 

1.1. Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть 

участь не більше 30 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь 

від 30 до 50 осіб, можуть проводитися за погодженням з 

профільними структурними підрозділами облдержадміністрації. 

Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть 

проводитися за погодженням з Міністерством охорони здоров’я 

України, за результатами оцінки епідемічних ризиків; 

1.2. Проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 

однієї особи на 10 м2  площі будівлі, де проводиться релігійний 

захід; 



 2 

1.3. Регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення 

автомобільним транспортом у міському, приміському, 

міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні 

за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для 

сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб; 

1.4. Діяльність готелів (крім функціонування ресторанів, у готелях). 

 

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської 

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

територіальних громад 

2.1. Розглянути питання та прийняти рішення щодо застосування 

відповідних видів діяльності, визначених в п.п.1.1 – 1.4. даного 

протоколу. 

2.2. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-

епідеміологічних вимог і карантинних обмежень відповідно до 

вимог постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 21.05.2020 №22 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

готелях на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», №23 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)», та відповідних рекомендацій МОЗ України щодо 

видів діяльності, визначених в п.п.1.1 – 1.4. даного протоколу. 

2.3. Організувати проведення дезінфекційних заходів з можливим 

залученням, на договірних умовах, підпорядкованих державних 

установ, що належать до сфери управління Головного 

управління Держпродспоживслужби  в Чернігівській області. 

2.4. У разі погіршення епідемічної ситуації на підвідомчій території 

приймати рішення про встановлення додаткових 

протиепідемічних заходів в межах компетенції. 

 Із 22 травня і на час дії карантину 

 

3. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області, Національній гвардії України 

(військова частина №3082) організувати періодичний контроль за 

дотриманням санітарно-епідеміологічних норм та карантинних 

обмежень. 

На час дії карантину 
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ІІ. Про відновлення роботи закладів дошкільної освіти. 

(О.СОРОНОВИЧ) 

За результатами доповідей, враховуючи потребу у проведенні додаткової 

підготовки закладів дошкільної освіти щодо безумовного дотримання 

рекомендацій  МОЗ України та Головного державного санітарного лікаря 

України та в результаті обговорення комісія вирішила:  

 

4. Послабити протиепідемічні заходи та дозволити із 1 червня 

відвідування закладів дошкільної освіти. 

 

5. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації, Районним 

державним адміністраціям, виконавчим комітетам Ніжинської, 

Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських рад, 

сільським, селищним, міським радам об'єднаних територіальних 

громад: 

5.1. Забезпечити проведення відповідних заходів для дотримання 

санітарно-епідеміологічних вимог і карантинних обмежень, 

відповідних рекомендацій МОЗ України та постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» у дошкільних навчальних закладах. 

5.2. Приймати рішення щодо надання дозволу на відвідування 

закладів дошкільної освіти з 01.06.2020 року виключно за умови 

дотримання закладами рекомендацій МОЗ України та Головного 

державного санітарного лікаря України. 

 

6. ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

спільно Управлінням освіти і науки облдержадміністрації 

опрацювати питання проведення 100-%-го тестування персоналу 

дошкільних навчальних закладів, у першу чергу в населених пунктах 

які визначені осередками спалаху небезпечної інфекції. 

 

7.  Управлінню освіти і науки облдержадміністрації на наступному 

засіданні комісії проінформувати про готовність до відкриття 

дошкільних навчальних закладів. 

 

ІІІ. Про заходи щодо попередження загибелі людей на водних 

об’єктах у літній період 2020 року.  

(С.БОЛДИРЕВ) 

З метою попередження загибелі людей на водних об’єктах області у 

2020 році, комісія вирішила:  
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8. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської 

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

територіальних громад: 

8.1. Провести засідання комісій з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких проаналізувати 

причини виникнення надзвичайних подій на водних об’єктах у 

2019 році, визначити конкретні заходи щодо попередження 

загибелі людей на водних об’єктах та підвищення безпеки на 

воді. 

До 01 червня 2020 року 

 

8.2. Передбачити створення в місцях масового відпочинку населення 

поблизу водних об’єктів сезонні рятувальні пости та вжити 

заходів для забезпечення їх рятувальним оснащенням. 

До 01  червня 2020 року 

 

8.3. Забезпечити підготовку місць масового відпочинку населення 

на водних об’єктах до купального сезону, а саме: 

- забезпечити пляжі та місця відпочинку людей на водних 

об`єктах наглядною агітацією щодо правил безпечного 

поводження на воді; 

- забезпечити створення і функціонування медичних постів на 

пляжах та оперативне залучення медпрацівників для надання 

в разі необхідності медичної допомоги громадянам у місцях 

масового відпочинку на воді. 
 

До 01  червня 2020 року 

 

8.4. Організувати проведення широкої інформаційно-

роз’яснювальної роботи з питань безпечного поводження на 

воді, звернувши особливу увагу на роз’яснення правил 

поведінки на воді серед дітей.  

Постійно 

 

9. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської 

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

територіальних громад спільно з Головним Управлінням 

Національної поліції в області та Управлінням патрульної поліції в 

області організувати патрулювання і контроль за дотриманням 

громадського порядку на пляжах та в місцях масового відпочинку. 
 

На період літнього відпочинку 
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10. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Департаменту з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації забезпечити систематичне 

інформування населення через регіональні засоби масової інформації 

про необхідність дотримання правил безпеки на водних об’єктах. 
 

Постійно 
 

11. Інформацію, щодо прийнятих рішень щодо послаблення 

протиепідемічних заходів надати на електронну адресу Департаменту з 

питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації. 

 

 

Перший заступник голови комісії                                       Андрій ПОДОРВАН 

 

 

Відповідальний секретар                                                      Андрій ДУПЛО 


