
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Броварської 
р а й; і е пж аДмш іутр а ц ії

7У м. КЛИМЕНКО 
«Ґ2>>'берсзіія 2020 року

П Р О Т О К О Л №2
позачергового засідання комісії

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
«12» березня 2020 року м. Бровари

ГОЛОВУВАВ: - голова Броварської
районної державної адміністрації 
Клименко М.Ф.

ПРИСУТНІ: - члени комісії, запрошені

Порядок денний
1. Про запобігання поширенню на території Броварського району 

коронавірусу СОУГО-19.

І СЛУХАЛИ: Про запобігання поширенню на території Броварського 
району коронавірусу СОУШ-19. _

ДОПОВІДАЧІ:
Чайка Л.Г. -  начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Броварської райдержадміністрації.
Товстоног В.С. - завідувач Броварського міжрайонного відділу 

лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України».

Павлін Г.І. - заступник головного лікаря КНП «Броварська БКЛ» БРР та 
БМР Київської області.

Дементьева І.А. - директор КНП БРР «Броварський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги».

Ситюк В.Г. - начальник Броварського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області.

Коваленко М.А. -  провідний фахівець відділу цивільного захисту 
Броварського районного управління ГУ ДСНС в Київській області.

Білоконний О.В. -  заступник начальника Броварського відділу поліції ГУ 
НП в Київській області.

Доповідачі повідомили про комплекс протиепідемічних заходів пов ’язаних з 
попередженням та розповсюдженням коронавірусу СО¥Ю-19 на території 
району. ,



ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Броварської райдержадміністрації

1.2. Підготувати розпорядження про призупинення освітнього процесу у 
закладах освіти Броварського району та обмежити проведення масових заходів 
із залученням учнівської молоді в період з 13 березня до 3 квітня 2020 року.

Термін виконання: 12.03.2020 р.
1.3. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити освоєння 

навчального матеріалу учням шляхом самостійного опрацювання або засобом 
дистанційного навчання.

Термін виконання: протягом карантину

Виконуючому обов’язки керівника апарату 
Броварської райдержадміністраціХ

1.4. Скасувати або максимально перевести в режим телефонних або відео 
конференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів, у 
тому числі органів місцевого самоврядування (за винятком виключних 
випадків).

1.5. Скасувати до особливого розпорядження проведення особистого 
прийому громадян.
: 1.6. Перевести усі масові соціально значимі заходи в режим здійснення
інтернет-стримінгу.

1.7. Рекомендувати населенню максимально обмежити фізичні контакти.
Термін виконання: негайно

Провідному спеціалісту з питань
цивільного захисту Броварської
райдержадміністрації

1.8. Провести розрахунки та уточнити номенклатуру місцевих резервів 
матеріальних засобів для запобігання та ліквідації наслідків поширення корона 
вірусної інфекції.

КЗ БРР «Броварський районний будинок 
культури»

1.9. Призупинити проведення культурно-масових, розважальних, заходів 
на території району.

Термін виконання: протягом карантину



Сільським та селищним радам 
Броварського району

1.10. Припинити освітній процес в усіх дошкільних закладах, які 
знаходяться у комунальній власності сільської ради в період з 13 березня до 
З квітня 2020 року.

1.11. Призупинити проведення культурно-масових, спортивних, 
розважальних, політичних, соціальних, релігійних та інших заходів на території 
сільських рад.

Термін виконання: протягом карантину
1.12. Заборонити несанкціоновану торгівлю на стихійних ринках.

Термін виконання: постійно

Броварському районному управлінню ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській 
області

1.13. Забезпечити проведення заходів поточної дезінфекцц у місцях 
масового скупчення людей (автомобільні вокзали, ринки, супермаркети, 
заклади громадського харчування тощо).

Термін виконання: протягом карантину

Керівникам автотранспортних підприємств
1.14. Забезпечити санітарну обробку транспортних засобів з 

використанням дезінфікуючих речовин.
Термін виконання: постійно протягом 
протиепідемічного періоду

Броварському відділу поліції ГУ НП в 
Київській області

1.15. Максимально обмежити пересування населення між населеними 
пунктами, а також, пересування в громадських місцях без нагальної потреби.

Термін виконання: негайно

Броварському відділу поліції ГУ НП в 
Київській області,
КНП «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня БРР та БМР Київської
області»,
КНП БРР «Броварський районний центр 
первинної медико-санітраної допомоги»



1.16. У разі виявлення хворих забезпечити взаємоінформування між 
Броварським районним управлінням ГУ поліції в Київській області, КНП 
«Броварська багатопрофільна клінічна лікарня БРР та БМР Київської області» 
та КНП БРР «Броварський районний центр первинної медико-санітраної 
допомоги» з метою вчасної та безпечної доставки хворого в інфекційне 
відділення.

Термін виконання: постійно протягом 
протиепідемічного періоду

Управлінню фінансів Броварської 
райдержадміністрації,
Відділу фінансово-господарського
забезпечення Броварської
райдержадміністрації

1.17. Забезпечити дезінфікуючими засобами державні установи району.
Термін виконання: негайно

Робочій групі для проведення перевірки 
виконання протиепідемічних заходів з 
метою профілактики коронавірусної 
інфекції у навчальних закладах та 
найбільших підприємствах Броварського 
району

1.18. Продовжити перевірку виконання протиепідемічних заходів з метою 
профілактики коронавірусної інфекції у найбільших підприємствах 
Броварського району.

1.19. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності в районі:

запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 
відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки 
гострих респіраторних захворювань;

максимально перевести здійснювану персоналом роботу на відділений 
доступ із застосуванням електронних комунікацій та технологій;

запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 
персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику;

передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за 
можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцуванння.

Термін виконання: негайно



Виконавчим комітетам селищних рад 
об’єднаних територіальних громад

1.20. Рекомендувати провести засідання комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для визначення конкретних 
заходів та завдань щодо ефективної протидії поширенню коронавірусної 
інфекції серед населення та стабілізації епідемічної ситуації.

Термін виконання: негайно

Броварському районному управлінню ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській 
області,
Броварському міжрайонному відділу 
лабораторних досліджень ДУ «Київський 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»,
Сільським та селищним радам 
Броварського району

1.21. Забезпечити проведення постійного моніторингу стану
захворюваності та контролю за виконанням санітарно-епідемічних заходів, 
своєчасне подання голові Броварської райдержадміністрації інформації та 
пропозицій для прийняття ефективних управлінських рішень.

1.22. Інформувати населення з питань профілактики зараження
коронавірусною інфекцією у засобах масової інформації та через операторів 
мобільного зв’язку. ' '

1.23. Провести зустрічі з керівниками основних релігійних організацій 
щодо можливості переведення ‘ служб, мес і служінь у максимально 
дистанційний варіант.

1.24. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо 
дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню 
інфекцією.

Термін виконання: негайно

Управлінню соціального захисту населення 
Броварської райдержадміністрації

1.25. Розглянути питання щодо забезпечення населення продовольством та 
предметами першої необхідності в режимі доставки, особливо осіб похилого 
віку, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків

КНП «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня БРР та БМР Київської 
області»,
КНП БРР «Броварський районний центр 
первинної медико-санітраної допомоги», 
Управлінню фінансів Броварської

*

райдержадміністрації



1.26. Визначити потребу забезпечення в необхідній кількості засобів 
індивідуального захисту для населення задіяних у заходах з протидії 
поширенню корона вірусу СОУШ-19 в районі та внести зміни до місцевих 
програм.

Термін виконання: негайно
О

КНП «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня БРР та БМР Київської 
області»,
КНП БРР «Броварський районний центр 
первинної медико-санітраної допомоги»

1.27. Забезпечити готовність закладів охорони здоров’я для надання 
медичної допомоги особам, які відповідають визначенню випадку 
захворювання на коронавірус СОУГО-19, підтримання необхідного запасу 
засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту органів 
дихання, профілактичних препаратів, дезінфекційних засобів тощо.

Термін виконання: негайно

Броварському міжрайонному відділу 
лабораторних досліджень ДУ «Київський 
обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України»

1.28. Організувати постійний моніторинг епідемічної, ситуації з 
урахуванням ризику занесення коронавірусної інфекції із сусідніх територій та 
держав.

Заступник голови 

Секретар комісії

комісії


