
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Броварсьі 

/- райдюзрса^йиістрації.. ............. /  / і /
------ - _/

березня 2020 року
МЕНКО

П Р О Т О К О Л №4
позачергового засідання комісії

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

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

ПРИСУТНІ: - члени комісії

Порядок денний
1. Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО- 

19 та введення додаткових обмежувальних заходів на території Броварського 
району.

СЛУХАЛИ:
Про запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУП)-19 та 

введення додаткових обмежувальних заходів на території Броварського 
району.

ДОПОВІДАЧ:
Плакся Ю.С. -  перший заступник голови Броварської райдержадміністрації, 

який зазначив, що гостра респіраторної хвороба СОУЮ-19 швидко поширюється 
по території України. Так, станом на 10.00 год 22 березня 2020 року в Україні 
зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків СОУШ-19, з них З 
летальні, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 
нових випадків, усі вони у м. Київ. З метою обмеження шляхів розповсюдження 
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19 по території району, необхідно вжити 
додаткові заходи.

ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію доповідача взяти до відома.

Виконуючому обов’язки керівника 
апарату Броварської 
райдержадміністрації



2. Забезпечити виготовлення та видачу підприємствам, установам та 
організаціям, які забезпечують життєдіяльність Броварського району, спеціальних 
квитків для перевезення їх працівників у транспорті.

Термін виконання: негайноо
Начальнику відділу освіти, культури, 
молоді та спорту Броварської 
райдержадміністрації, 
провідному інспектору з питань 
мобілізаційної, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Броварської райдержадміністрації

3. Продовжити перевезення медичного персоналу, що проживають на 
території Броварського району до/з місця роботи (м. Бровари).

Термін виконання: до 03.04.2020 р.
4. Додатково підготувати шкільні автобуси, автобуси комунальної форми 

власності та автобуси автотранспортних підприємств для перевезення працівників 
підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність району.

Термін виконання: негайно

Виконуючому обов’язки керівника 
апарату Броварської 

. райдержадміністрації
5. Підготувати та оприлюднити схему рухів шкільних автобусів для

підвезення працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують 
життєдіяльність району.

Термін виконання: негайно

Сільським, селищним головам та
головам ОТГ Броварського району

6. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо
заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах 
та на прибудинкових територіях.

Термін: до покращення протиепідемічної 
ситуації

Броварському відділу поліції НП
України в Київській області,
Сільським, селищним головам 
Броварського району

7. Посилити контроль за дотриманням обмежувальних заходів згідно вимог 
чинного законодавства.



Термін: до покращення протиепідемічної 
ситуації

Броварському відділу поліції НП
України в Київській області, 
Броварському районному управлінню 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській 
області,
Сільським, селищним головам та
головам ОТГ Броварського району

8. Заборонити роботу ринків та об’єктів торгівлі на їх територіях у 
Броварському районі.

Термін виконання: негайно

Провідному інспектору з питань 
мобілізаційної, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами 
Броварської райдержадміністрації

9. Провести он-лайн наради з керівниками громадських формувань з охорони 
правопорядку щодо забезпечення громадського порядку та обмежувальних 
заходів.

Термін виконання: негайно

КНП «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня БРР та БМР Київської 
області»,
КНП БРР «Броварський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги», 
Броварському міжрайонному відділу 
лабораторних досліджень державної 
установи «Київський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», 
Броварському районному управлінню 
ГУ Держпродспоживслужби в Київській 
області

10. Організувати спільну роботу щодо своєчасного виявлення, обстеження та 
ізоляції осіб, які перебували в контакті з хворими, у яких лабораторно 
підтверджено випадки захворювання на СОУШ-19.

Термін: постійно до покращення
протиепідемічної ситуації



КНП «Броварська багатопрофільна 
клінічна лікарня БРР та БМР Київської 
області»,

11. Визначити потребу забезпеченості засобами індивідуального захисту
працівників екстреної медичної допомоги та подати до Броварської 
райдержадміністрації. °

Термін: негайно

Сільським, селищним головам та 
головам ОТГ Броварського району, 
Керівникам торгівельних закладів та 
аптек Броварського району

12. Забезпечити обмеження кількості споживачів у торгівельному 
приміщенні. Густота відвідувачів в одному закладі не повинна перевищувати 1 
особу на 10 квадратних метрів.

Термін: негайно
*

Спеціалізованим службам цивільного 
захисту Броварського району, 
Підприємствам, установам та
організація Броварського району, 
Сільським, селищним головам та 
головам ОТГ Броварського району

13. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», 
згідно розпорядження голови Броварської райдержадміністрації від 28 вересня 
2015 року № 524 «Про затвердження Положення про Броварську районну комісію 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та її посадовий 
склад» рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій є обов’язковим для виконання органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, 
розташованими на території Броварського району.

14. Контроль за виконанням протокольних рішень комісії покласти на 
першого заступника голови Броварської райдержадміністрації Плаксю Ю.С.

Заступник голови комісії

Секретар комісії М. СІКАЧ


