
 

 

ПРОТОКОЛ № 22 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ОБЛАСНОЇ КОМІСІЇ 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

         ”12” червня  2020 року                                                                м. Чернігів 

 

Головував:   Заступник голови обласної державної адміністрації –  

Андрій ПОДОРВАН. 

   

Присутні: члени комісії та запрошені (за  списком); представники ЗМІ. 

Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції на території області. 

(А.ЯРОШЕНКО, П.ГАРМАШ, Ю.ПАВЛІШЕН, О.КРИВОРУЧКО,              

С. БОЛДИРЕВ, О.ДЯГОВЕЦЬ) 

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» (із змінами) згідно із інформацією 

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

12.06.2020 №03-24/1023)  станом на 12.06.2020 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 11,9  на 100 тисяч населення; 

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

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком  COVID-19, становить 

10,3 %; 

- середня кількість тестування методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу складає 28,0 на 100 тисяч населення; 

комісія вирішила:  

1. Питання про послаблення протиепідемічних заходів розглянути на 

наступному засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

2. Чернігівському обласному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки розробити та погодити в ДУ 

«Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України» графік 

проведення ПЛР-тестувань осіб, які підлягають призову. 

Термін :15.06.2020 
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3. ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ 

України»  забезпечити проведення ПЛР-тестувань осіб, які підлягають 

призову, згідно погодженого графіку. 

З 15.06. по 31.07.2020 року  

4. Управлінню  охорони здоровя облдержадміністрації 

організувати відбір та доставку  проб  на COVID-19   мобільними бригадами 

до ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України». 

З 15.06 по 31.07. 2020 року 

5. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 

Ніжинської, Новгород-Сіверської, Прилуцької та Чернігівської міських 

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

громад: 

5.1. Забезпечити контроль за дотриманням санітарно-епідеміологічних 

вимог і карантинних обмежень відповідно до вимог постанов Головного 

державного санітарного лікаря України та відповідних рекомендацій МОЗ 

України. 

5.2. У разі погіршення епідемічної ситуації на підвідомчій території 

приймати рішення про встановлення додаткових протиепідемічних заходів в 

межах компетенції. 

 На час дії карантину 

6. 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 

7. Інформацію, стосовно прийнятих рішень щодо послаблення або 

посилення протиепідемічних заходів надати до 16.06.2020 року на 

електронну адресу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної 

роботи облдержадміністрації. 

 

 

Перший заступник голови комісії                                       Андрій ПОДОРВАН 

 

Відповідальний секретар                                                      Андрій ДУПЛО 


