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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 тел. 675-293

№ Н а№

Протокол № 2
позачергового засідання міської комісії з питань техногенно -  екологічної

безпеки та надзвичайних ситуацій

25 січня 2022 р. м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Геращенко В. М. -  заступник міського голови -  перший 
заступник голови комісії.
ПРИСУТНІ: члени комісії за списком 11 чол.
ЗАПРОШЕНІ:
БІЛОГУРА В.О. -  начальник управління освіти міської ради.

СЛУХАЛИ: І. Про додаткові заходи щодо запобігання розповсюдженню 
коронавірусної інфекції в м. Чернігові.

ДОПОВІДАВ: Геращенко В. М. -  заступник міського голови -  перший 
заступник голови комісії.

Проінформував про ситуацію з захворюваністю населення міста на гостру 
респіраторну хворобу СОУГО-19, динаміку вакцинування та необхідні 
додаткові заходи щодо запобігання поширенню хвороби.

Запропонував: Розглянути питання щодо відвідування закладів освіти 
здобувачами дошкільної освіти, учнями спеціальних закладів освіти та учнями 
закладів загальної середньої освіти.

ВИСТУПИЛИ:
КУХАР В.В. -  генеральний директор КИП «Чернігівська міська лікарня 

№2» Чернігівської міської ради.
Проінформував, що за останній тиждень значно зросли темпи 

захворюваності. На сьогодні у м. Чернігові захворіло 1894 особи на



стаціонарному лікуванні перебуває 95 осіб. За останню добу захворіло 168 осіб, 
що значно вище від показників попередніх днів. Хвороба розповсюджується 
більш агресивно.

БІЛОГУРА В. О. -  начальник управління освіти міської ради.
Проінформував, що за останній тиждень значно збільшилася кількість 

захворівших здобувачів освіти як на СОУГО -  19 так і на простудні 
захворювання.

Запропонував надати право керівникам закладів загальної середньої 
освіти міської ради самостійно приймати рішення щодо запровадження форм 
освіти відповідно до кількості захворівших та ситуації що склалася у 
навчальному закладі.

Заслухавши доповідача та виступаючих комісія вирішила:

1. Вищевикладену інформацію взяти до уваги.

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти міської ради:
У разі ускладнення епідемічної ситуації приймати рішення щодо 

організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного 
навчання для здобувачів освіти окремих класів (у випадку відсутності через 
хворобу 30% і більше здобувачів освіти класу), або для всіх здобувачів освіти 
5 -  11-х класів (у випадку організації освітнього процесу з використанням 
технологій дистанційного навчання для 50% і більше класів закладу освіти).

3. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Малець О. О.):
продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу, поширення соціальної 
реклами стосовно епідемічної небезпеки та профілактики захворювання на 
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2, важливості вакцинування у тому числі бустерною дозою, як 
одного з основних запобіжних заходів розвитку хвороби.

Термін: невідкладно.

4. Керівникам структурних підрозділів та комунальних підприємств міської 
ради:

4.1. Продовжити роз’яснювальну роботу з працівниками щодо важливості 
щеплення вакциною в тому числі бустерною дозою проти гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19 та сприяти їм у відвідуванні центрів масової вакцинації 
населення.

Термін: невідкладно.

5. Чернігівському районному управлінню поліції Головного управління 
Національної поліції України в Чернігівській області (Калита О.В.),
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Управлінню патрульної поліції Департаменту патрульної поліції Національної 
поліції України в області (Прищепа М. В.) , військовій частині 3082 Північного 
оперативно-територіального об’єднання Національної Гвардії України 
(Оринко І. С.) комунальному підприємству «Муніципальна варта» міської ради 
(Хрустицький В.А.), Чернігівському управлінню Головного Управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області (Михед В. М.):

Забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, визначених 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» зі 
змінами в місцях можливого скупчення людей, у торговельно-розважальних 
центрах, закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі 
продовольчими та непродовольчими товарами, ринках, у громадському 
транспорті тощо особливо у вечірній та нічний час та у вихідні дні.

6. Прес-службі міської ради (Чусь Н. М.)

6.1. Забезпечити доведення цього Протоколу до громадськості міста через 
офіційний вебсайт Чернігівської міської ради.

Термін: на час дії карантину.

Термін: -  негайно.

Голосували : «За» - одноголосно.

Перший заступник голови ком

Заступник голови комісії

І ^ Віктор ГЕРАЩЕНКО
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