
 

 

ПРОТОКОЛ №43 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ”16” жовтня 2020 року                                                                 м. Чернігів 
 

Головував: Заступник голови комісії – Директор Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної 

адміністрації – Сергій БОЛДИРЕВ. 

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком);  

 

Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(В.ПУЛІН, С.БОЛДИРЕВ, А.ЧЕРНЕНКО, О.ДЯГОВЕЦЬ, С.КОВАЛЕНКО) 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 року 

№641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»      

(із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 

№712, від 26.08.2020 №760, від 27.08.2020 №757, від 16.09.2020 №848, від 

28.09.2020 №888 та від 13.10.2020 №956) та рішення Державної комісії з 

питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

15.10.2020 №37 

комісія вирішила: 

 

1. Виконавчим комітетам Ніжинської та Чернігівської міських рад 

додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», 

«жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки, вжити заходів 

щодо заборони: 

1.1. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів 

(вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови 

дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів 

(вихованців); 

1.2. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»; 

        1.3. Прийманням відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»); 

1.4. Прийманням відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

1.5. Відвідуванням отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 

установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, 

особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне 

перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено 
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(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-

психологічної допомоги, соціального патрулювання. 

З 19.10.2020 року 

 

2. Виконавчим комітетам Ніжинської та Чернігівської міських рад 

розглянути питання про скорочення часу роботи суб’єктів господарювання з 

надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, 

кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) до 21 години. 

 

З 19.10.2020 року 

 

3. Бахмацькій, Бобровицькій, Борзнянській, Варвинській, 

Городнянській, Ічнянській, Козелецькій, Коропській, Корюківській, 

Куликівській, Менській, Ніжинській, Новгород-Сіверській, Носівській, 

Прилуцькій, Ріпкинській, Семенівській, Сновській, Сосницькій, 

Срібнянській, Талалаївській, Чернігівській районним державним 

адміністраціям виконавчим комітетам Новгород-Сіверської та Прилуцької 

міських рад додатково до протиепідемічних обмежень, передбачених для 

«зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної небезпеки, вжити заходів щодо 

заборони: 

3.1. Відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 

похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 

надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово); 

3.2. Проведенням масових (культурних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі 

проведення заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує 

дотримання між учасниками  фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра; 

3.3. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; 

3.4. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 

3.5. Проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім: 

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 

та пологів; 

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
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- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, 

якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для 

життя або здоров’я людей. 

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 

відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

3.6. Діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, 

фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи 

на 10 кв. метрів приміщення; 

3.7. Приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

3.8. Оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території; 

3.9. Приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в 

магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 

обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у 

приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі; 

3.10. Діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків 

приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 

відсотків посадкових місць у приміщенні закладу. 

 На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб  залежно 

від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. 

Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів, 

зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі 

перевищення допустимої кількості відвідувачів. 

З 19.10.2020 року 
 

4. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації: 

4.1 Затвердити  ліжковий фонд закладів охорони здоров’я, які внесені до 

Переліку закладів охорони здоров`я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2 (додаток 1). 

4.2. Підготувати звернення до Керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) щодо 

можливості використання КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна 

лікарня» Чернігівської обласної ради та КНП «Чернігівська міська лікарня №1» 

Чернігівської міської ради для надання медичної допомоги хворим на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

4.3. Вжити  заходів щодо підготовки заключення контракту з НСЗУ КНП 

«Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» та КНП «Чернігівська 

міська лікарня №1». 

4.4. Забезпечити подання інформації про ліжковий фонд закладів охорони 

здоров’я першої та другої хвилі для надання медичної допомоги хворим на 



 4 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2, в Чернігівській області до Штабу з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, ДУ «Центр 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та МОЗ 

України. 

Невідкладно 

5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області, 

Головному управлінню Національної поліції в області, Управлінню 

патрульної поліції в області проводити інформування про дотримання 

суб’єктами господарювання встановлених санітарно-епідемічних вимог в 

умовах адаптивного карантину, зокрема дотримання режиму носіння захисних 

масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в 

закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті тощо. 

 

На час дії карантину 

 

6. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

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

громад посилити роботу засобів масової інформації, проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи та поширення соціальної реклами стосовно 

профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 і можливих наслідків захворювання на 

неї. 

На час дії карантину 
 

 

7. Інформацію стосовно виконання вище зазначених заходів надати до 

22.10.2020 року на електронну адресу Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи облдержадміністрації (dcz_post@cg.gov.ua). 

 

 

Заступник голови комісії                                                    Сергій БОЛДИРЕВ 

 

Відповідальний секретар                            Андрій ДУПЛО 
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