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

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

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

ПРИСУТНІ: члени комісії

Порядок денний
1. Про визначення рівня надзвичайної ситуації на території Київської

області.

*

І  СЛУХАЛИ: Про визначення рівня надзвичайної ситуації на 
території Київської області.

ДОПОВІДАЧІ:
Клименко М. Ф. -  голова Броварської райдержадміністрації, ознайомив з 

рішенням протоколу № 5 позачергового засідання Київської обласної комісії з 
питань ТЕБ та НС від 18.03.2020 року щодо тимчасового введення на території 
Київської області режиму надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням 
коронавірусу на території області. Запропонував створити штаб з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації спричиненої коронаврусом 2019-пСоУ в 
Броварському районі.

Багнюк В.В. -  директор КНП «Броварська багатопрофільна клінічна 
лікарня Броварської районної ради та Броварської міської ради Київської 
області», поінформував присутніх щодо стану забезпечення дезінфікуючими 
засобами та засобами індивідуального захисту медичний персонал та наголосив 
на незадовільній роботі КЗ Київської обласної ради «Київського обласного 
центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська 
станція екстреної медичної допомоги» у зв’язку з відмовою виїзджати на 
виклики хворих з підозрою на корона вірус.

Вакарчук О.В. - начальник відділу державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства Броварського районного управління ГУ



Держпродспоживслужби в Київській області, яка запропонувала на виконання 
доручення Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області 
від 17.03.2020 № Вн-10-04.1/4257/20 «Про посилення санітарно-
епідеміологічного нагляду на об’єктах систем водопостачання та 
водовідведення» на виконання Указу Президента України від 13 березня 2020 
року № 87 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 
умовах спалаху гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом», з 
метою посилення санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах систем 
водопостачання та водовідведення створити робочу групу по перевірці систем 
водопостачання і водовідведення населених пунктів Броварського району в 
умовах спалаху гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом.

ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.
1.2. Створити та затвердити персональний склад штабу з надзвичайної 

ситуації спричиненої коронаврусом 2019-пСоУ в Броварському районі (далі -  
Штаб) (Додаток 1).

1.3. Призначити керівником Штабу - першого заступника голови 
Броварської райдержадміністрації Плаксю Ю.С.

Сільським та селищним головам
Броварського району

1.4. Організувати підвезення працівників КНП «Броварська 
багатопрофільна клінічна лікарня Броварської районної ради та Броварської 
міської ради Київської області», які проживають на території сільської ради до 
місця роботи і в зворотньому напрямку по закінченню робочого дня. Надати 
інформацію про вирішення даного питання.

Термін виконання: негайно
1.5. Передбачити кошти на забезпечення ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації
Термін виконання: негайно

Відділу освіти, культури, молоді та
спорту Броварської

»-0 в  О ОООрайдержадміністрації
1.6. Розглянути можливість залучення шкільних автобусів для перевезення 

працівників КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня Броварської 
районної ради та Броварської міської ради Київської області» до місця роботи і 
в зворотньому напрямку по закінченню робочого дня.

Термін виконання: негайно



Броварському районному управлінню 
Головного управління 
Держпрожспоживслужби в Київській 
області

1.7. Забезпечити проведення дезінфекції транспорту, який буде підвозити
медичний персонал КНП «Броварська багатопрофільна клінічна лікарня
Броварської районної ради та Броварської міської ради Київської області».

Термін виконання: протягом
епідемічного періоду

1.8. Після уточнення кількості транспорту, який буде залучений для
підвозу медперсоналу, розрахувати потребу та кошторис на придбання
дезінфікуючих засобів для його обробки.

Термін виконання: негайно після 
уточнення кількості транспорту

Провідному спеціалісту з питань 
цивільного захисту Броварської
райдержадміністрації

1.9. Звернутися листом до голови Київської обласної державної 
адміністрації та голови Київської обласної ради щодо незадовільної роботи КЗ 
Київської обласної ради «Київського обласного центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф «Броварська станція екстреної медичної 
допомоги» у зв’язку з відмовою виїзджати на виклики хворих з підозрою на 
коронавірус.

1.10. Підготувати зміни до номенклатури та обсягів накопичення
матеріального резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та надання невідкладної допомоги 
постраждалому населенню на території Броварського району протягом 2018- 
2021 років «Районної цільової програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення 
пожежної безпеки на 2018-2021 роки»

Термін виконання: негайно

Управлінню фінансів Броварської
райдержадміністрації

1.11. Подати на засідання чергової сесії Броварської районної ради пакет
документів щодо змін номенклатури та обсягів накопичення матеріального 
резерву для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру та надання невідкладної допомоги постраждалому 
населенню на території Броварського району протягом 2018-2021 років



«Районної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної 
безпеки на 2018-2021 роки»

Термін виконання: негайно

1.12. З метою посилення санітарно-епідемічного нагляду на об’єктах 
систем водопостачання та водовідведення створити та затвердити робочу групу 
по перевірці систем водопостачання і водовідведення населених пунктів 
Броварського району в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби, 
спричиненої коронавірусом у складі:

Плакся Юрій Сергійович - перший заступник голови Броварської 
райдержадміністрації, голова робочої групи;

Сікач Марина Юріївна - провідний спеціаліст з питань цивільного захисту 
Броварської райдержадміністрації, секретар робочої групи.

Вакарчук Олександра Василівна -  начальник відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Броварського районного управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області;

Товстоног Віра Семенівна - завідувач Броварського міжрайонного відділу 
лабораторних досліджень ДУ «Київський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України»

Семиног Микола Миколайович -  начальник Броварського районного 
управління ГУ ДСНС України у Київській області.

Термін виконання: негайно

Робочій групі по перевірці систем 
водопостачання і водовідведення 
населених пунктів Броварського 
району в умовах спалаху гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої 
коронавірусом

1.13. Проконтролювати дотримання вимог санітарного законодавства на 
об’єктах систем водопостачання та водовідведення населених пунктів.

1.14 3 врахуванням санітарно-епідемічної ситуації забезпечити відбір 
проб питної води та проведення лабораторних досліджень.

Термін виконання: до 29.05.2020 р.

Броварському відділу поліції НП 
України в Київській області

1.15. Вжити заходів, спрямованих на виконання постанов Кабінету 
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211, від 16 березня 2020 року



№ 215 та забезпечити громадський порядок населення району. У разі потреби 
притягувати до адміністративної відповідальності.

Термін виконання: постійно, протягом 
епідемічного періоду

Спеціалізованим службам цивільного 
захисту Броварського району

1.16. Переглянути можливості залучення сил та засобів для ліквідації 
надзвичайної ситуації та перейти в режим підвищеної готовності.

Термін виконання: негайно

Заступник голови комісії

Секретар комісії

Ю. ПЛАКСЯ


