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ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВ ИЧ АЙ 11ИХ СИТУАЦІЙ
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_____________ №______________  На № ______________________________
Протокол № 43

засідання міської комісії з низань техногенно — екологічної 
безпеки га надзвичайних ситуацій

ЗО листопада 2020 р. м. Чернігів

ГОЛОВУВАВ: Атрощенко О.А. заступник міського голови -  перший
заступник голови комісії.
ПРИСУТНІ: члени комісії за списком у кількості 12 чол.
СЛУХАЛИ: І. Про виконання заходів щодо запобігання розповсюдженню 

коронавірусної інфекції в м. Чернігові.
ДОІІОВІДАВ: Атрощенко О.А. -  заступник міського голови -  перший заступник 
голови комісії.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-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, від
13.10.2020 №>956, від 21.10.2020 №>972 та від 11.11.2020 №>1100, рішення обласної 
комісії з питання техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
27.11.2020 (протокол №>47) запропонував розглянути додаткові заходи щодо 
запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції в м. Чернігові.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:
1. Інформацію прийняти до уваги.
2. Чернігівському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції України в Чернігівській області (Калита О.В.), Управлінню патрульної 
поліції Департаменту патрульної поліції Національної поліції України в області 
(Думич А.А.), військовій частині 3082 Північного оперативно-територіального 
об’єднання Національної Гвардії України (Савчук А. С.), комунальному 
підприємству «Муніципальна варта» міської ради (Хрустицький В. А.), 
Чернігівському міському управлінню Головного Управління 
Держпродспоживслужби в Чернігівській області (Михед В. М.):
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Продовжити заходи контролю за дотриманням карантинних заходів 
визначених постановою 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 
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18СоУ-2» (із змінами).

На час дії карантину.
3. Управлінню охорони здоровя міської ради (Малець О.О.):
Організувати уточнення планів реагування органів управління та сил

цивільного захисту медичних закладів міської ради для дій у разі порушення 
нормальних умов життєзабезпечення (тепло- та електропостачання, 
водопостачання та водовідведення, забезпечення подачею кисню).

Провести розрахунки сил і засобів необхідних для проведення евакуації 
хворих та медичного персоналу, у разі порушення нормальних умов 
життєзабезпечення, до іншого медичного закладу.

Термін: до 04.12.2020.
4. Структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та 

організаціям міста Чернігова, членам міської комісії з питань техногенно -  
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій:

Посилити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та поширення 
соціальної реклами стосовно профілактики захворювання на гостру респіраторну 
хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 і можливих 
наслідків захворювання на неї.

На час дії карантину.
8. Прес -  службі міської ради (Чусь Н.М.).
Забезпечити доведення рішення комісії до місцевих засобів масової 

інформації та оприлюднення на сайті міської ради.
Невідкладно.

Голосували: «За» - одноголосно.

II. Про облаштування пунктів обігріву населення на випадок низьких 
температур у місті Чернігові в зимовий період 2020 -  2021 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 2020 -  
2021 років розгорнути стаціонарні пункти обігріву та забезпечити їх належне 
функціонування. Прийом громадян здійснювати при зниженні температури 
повітря нижче -15°С.

Визначити пункти обігріву такими, що приймають цілодобово:
- у КПП «Чернігівська лікарня №1», КПП «Чернігівська лікарня №2», КПП 

«Чернігівська лікарня №3», КНГІ «Чернігівська лікарня №4» Чернігівської 
міської ради (приймальні відділення);

2



- в приміщенні громадської організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних»;

в приміщенні комунального лікувально -  профілактичного закладу 
«Чернігівський обласний центр радіаційного захисту та оздоровлення 
населення».

Визначити пункти обігріву установ, що приймають людей у робочий час:
- в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Деснянського району Чернігівської міської ради;
- в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) Новозаводського району Чернігівської міської ради;
Підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій повинні бути готові 

надати невідкладну допомогу людям, які її терміново потребують, та за 
погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту 
встановлення) розгорнути мобільні пункти обігріву -  намети.

Зважаючи на те, що у зв’язку з карантинними обмеженнями, введеними у 
м. Чернігові для запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції, установи, 
заклади, комунальні підприємства міста працюють у закритому режимі, що 
унеможливлює їх відвідування сторонніми особами, запропонував затвердити один 
пункт обігріву, що здійснює прийом громадян цілодобово - приміщення ГО 
«Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних».

У разі покращення епідеміологічної ситуації у м. Чернігові питання щодо 
розгортання додаткових пунктів обігріву буде винесено на розгляд міської 
комісії з питань техногенно -  екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Заслухавши доповідача комісія вирішила:
1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
2. Затвердити, на час дії карантинних обмежень у м. Чернігові для 

запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції, єдиний пункт обігріву 
населення - приміщення громадської організації «Чернігівський центр соціальної 
адаптації бездомних та безпритульних» (вул. Святомиколаївська, 33), що діє 
цілодобово.

3. У разі покращення епідеміологічної ситуації у м. Чернігові та 
відміни/пом'якшення карантинних заходів, розглянути питання щодо 
розгортання додаткових пунктів обігріву на позачерговому засіданні міської 
комісії з питань техногенно -  екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

4. Керівникам КНП «Чернігівська лікарня №1», КНП «Чернігівська лікарня 
№2», КНГІ «Чернігівська лікарня №3», КНП «Чернігівська лікарня №4» 
Чернігівської міської ради, КНП «Чернігівська обласна лікарня» (по 
комунальному лікувально -  профілактичному закладу «Чернігівський обласний 
центр радіаційного захисту та оздоровлення населення»), громадської організації 
«Чернігівський центр соціальної адаптації бездомних та безпритульних», 
Територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Деснянського та Новозаводського районів Чернігівської міської ради:

- визначити місця (приміщення) для обігріву в будівлях установ, 
організацій, закладів мешканців міста у разі низьких температур повітря;



- підготувати позначки «Пункт обігріву» та здійснити інструктаж персоналу 
відповідального за їх функціонування;

- знайти можливість зарезервувати запас ковдр та заварки чаю для осіб, що 
будуть потребувати обігріву (під час роботи пунктів обігріву);

- 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.626-480, тел./факс.626-472, e-mail: 
ns@chernigiv-rada.gov.ua) (у разі роботи пунктів обігріву).

Прийом громадян здійснювати при зниженні температури повітря нижче - 
15 ° С .

5. Чернігівському міському відділу Управління ДСНС у Чернігівській області 
бути в готовності до розгортання мобільних пунктів обігріву - наметів за 
погодженням з Чернігівською міською радою (по кількості, часу та місту 
встановлення).

6. 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.

О. АТРОЩЕНКО 

С. ГОРОДНИК
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