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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ 
НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

28 жовтня 2021 року м. Чернігів №20

Про встановлення «червоного» 
рівня епідемічної небезпеки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 року 
№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» із змінами, рішення Державної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 27.10.2021 (Протокол № 41) 
щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 
СОУГО-19 на території Чернігівської області з 00 год. 00 хвилин 30 жовтня 
2021 року та на виконання Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації Чернігівської обласної державної адміністрації № 6 від 
27.10.2021 року «Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки»

Вирішив:

1. Управлінню патрульної поліції , Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, Чернігівському районному управлінню поліції 
ГУНП України в Чернігівській області, військовій частині 3082 Північного 
оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії, комунальному 
підприємству «Муніципальна варта» міської ради, Чернігівському управлінню 
Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області:
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1.1. під час здійснення перевірок (патрулювання) посилити контроль за 
дотриманням суб’єктами господарювання карантинних заходів, що 
забороняються (запроваджуються) при «червоному» рівні епідемічної 
небезпеки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
року №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.

2. Управлінню охорони здоров’я міської ради:
2.1. Взяти під особистий контроль стан виконання плану вакцинації;
2.2. Опрацювати питання щодо збільшення, у разі необхідності, кількості 

центрів масової вакцинації;
2.3. Продовжити, у разі необхідності, до 7 годин на день час роботи центрів 

масової вакцинації та тимчасових пунктів щеплення.
Невідкладно

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, комунальних 
підприємств міської ради, підприємств, установ та організацій, які здійснюють 
свою діяльність на території міста:

3.1. Посилити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та 
поширення соціальної реклами стосовно епідемічної небезпеки та 
профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, 
спричинену коронавірусом 8АІ18-СоУ-2 і можливих наслідків захворювання 
на неї;

3.2. Організувати виконання та здійснювати постійний контроль у 
підлеглих колективах та підпорядкованих підрозділах щодо дотримання заходів 
«червоного» рівня епідемічної небезпеки відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 року №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 ;

На час дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки

3.3. Забезпечити виконання заходів визначених пунктом 4Г6 постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 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», а саме забезпечити:

- контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти 
СОУГО-19 працівниками та державними службовцями, обов’язковість 
профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним



з

щепленням, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 
04.10.2021 №2153;

- відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних 
службовців, які відмовляються або ухиляються від проведення обов’язкових 
профілактичних щеплень проти СОУГО-19, відповідно до переліку професій, 
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим 

. профілактичним щепленням, затвердженим наказом Міністерства охорони 
здоров’я від 04.10.2021 №2153.

З 08 листопада 2021 року

4. Інформацію про виконані заходи, залучені для їх виконання сили та 
засоби надавати до штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації через 
відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської 
ради (тел/факс -626-472, електронна адреса -  ns@chemigiv-rada.gov.ua та у 
системі електронного документообігу п^ароііз).

5. Прес-службі міської ради.
5.1. Забезпечити доведення цього розпорядження до громадськості міста 

через офіційний вебсайт Чернігівської міської ради.
Термін виконання -  негайно.

6. Нагадую, що відповідно до ст. 75 Кодексу цивільного захисту України 
Розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є 
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами які беруть участь у ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, а також громадянами і суб’єктами 
господарювання, розташованими у зоні надзвичайної ситуації.

Заступник міського голови -  
керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації Віктор ГЕРАЩЕНКО
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