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Протокол № 26 

засідання міської комісії з питань техногенно – екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

 

“ 3 ” грудня 2018 р.                                м. Чернігів 

 

ГОЛОВУВАВ:  Черненко А.В. – заступник міського голови – перший 

заступник голови комісії. 

ПРИСУТНІ: члени комісії за списком. 

СЛУХАЛИ: Про облаштування місць обігріву населення на випадок 

низьких температур у місті Чернігові в зимовий період  2018 – 2019 років.  

 

ДОПОВІДАВ: Годун Г.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення міської  ради – заступник голови комісії.             

       Виходячи з досвіду створення умов для обігріву населення міста в умовах 

низьких температур у попередні роки запропонував в зимовий період 2018 – 

2019 років  при зниженні температури повітря нижче -15°С розгорнути 

стаціонарні пункти обігріву та забезпечити їх належне функціонування.   

       Визначити пункти обігріву такими, що приймають цілодобово: 

   -  у міських лікарнях (приймальні відділення): №1(проспект Миру, 44); 

№2(вул. 1-го Травня, 168); №3(вул. 1-го Травня, 170); №4( вул. Текстильників, 

36); 

   - в приміщенні громадської організації «Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних» (вул. Святомиколаївська, 33); 

       -  в приміщенні комунального лікувально – профілактичного закладу 

«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення 

населення» (вул. Шевченка,160). 

        Визначити пункти обігріву установ, що приймають людей у робочий час: 

         - в територіальному центрі соціального обслуговування населення 

Деснянської районної у місті Чернігові ради (вул. Рокосовського,18). 

         - в територіальному центрі соціального обслуговування населення 

Новозаводської районної у місті Чернігові ради (вул. Текстильників,25). 

     Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій повинні бути 

готові надати невідкладну допомогу людям, які її терміново потребують, та за 
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погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту 

встановлення) розгорнути пунктів обігріву – наметів. 

          Керівникам вище названих установ, закладів, організацій з настанням 

періоду низьких температур повітря позначити визначені пункти обігріву 

позначками  «Пункт обігріву» та у разі необхідності забезпечити людей, що їх 

відвідають, ковдрами та гарячим чаєм. 

 

       Заслухавши доповідача комісія вирішила: 

 

1.   Інформацію доповідача прийняти до відома. 

      2. Головним лікарям міських  лікарень №1, №2, №3, №4, комунального 

лікувально – профілактичного закладу «Чернігівський обласний центр 

радіаційного захисту та оздоровлення населення», керівникам громадської 

організації «Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та 

безпритульних», територіальних центрів соціального обслуговування населення 

Деснянської та Новозаводської районних у місті Чернігові рад: 

      - визначити місця (приміщення) для обігріву в будівлях установ, 

організацій, закладів  та забезпечити безперешкодний допуск до них мешканців 

міста для обігріву у разі низьких температур повітря; 

      - позначити визначені пункти обігріву позначками  «Пункт обігріву» та 

здійснити інструктаж персоналу відповідального за їх функціонуванням; 

     - знайти можливість забезпечення осіб, що потребують обігріву, теплими 

ковдрами та гарячим чаєм на час перебування в даних приміщеннях; 

     -  з метою моніторингу ситуації з відвідуванням мешканцями міста пунктів 

обігріву та вчасного реагування на проблемні питання, у разі їх виникнення, 

інформувати голову міської комісії з питань техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій через відділ з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення міської ради щопонеділка до 12.00 (за 

підсумками попереднього календарного тижня). (тел.629-480,тел./факс.629-472, 

e-mail: ns@chernigiv-rada.gov.ua). 

      3. Чернігівському міському відділу Управління ДСНС у Чернігівській 

області бути в готовності до розгортання пунктів обігріву - наметів за 

погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту 

встановлення). 

      4. Прес – службі міської ради розмістити інформацію про місця розгортання 

та час роботи пунктів обігріву на території міста Чернігова на офіційному сайті 

Чернігівської міської ради.  

 

      Голосували: «за» - одноголосно. 

 

 

Перший заступник голови комісії                       А.В. Черненко 

 

 

Секретар комісії                                                  С.М. Городник 
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