
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Броварської

О
П Р О Т О К О Л №5

позачергового засідання комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

«22» березня 2020 року м. Бровари

ПРИСУТНІ:

ГОЛОВУВАВ: Голова Броварської 
районної державної адміністрації 
Клименко М.Ф. 
члени комісії

Порядок денний
1. Про звернення філії КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська станція екстреної 
медичної допомоги» щодо придбання дезінфікуючих засобів та індивідуальних 
засобів захисту.

2. Про надання дозволу Броварському РУ ГУ ДСНС України в Київській 
області на використання автономного апарату високого тиску з бензиновим 
двигуном.

3. Про надання 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України у Київській області паливно- 
мастильних матеріалів для попередження виникнення надзвичайної ситуації в 
екосистемах району та для автомобілів, що здійснюють інформаційно- 
роз’яснювальну роботу серед населення району щодо необхідності дотримання 
режиму карантину та протиепідемічних заходів.

4. Про залучення транспорту всіх форм власності району для перевезення 
працівників підприємств, установ та організацій, які забезпечують 
життєдіяльність району.

І  СЛУХАЛИ:
Про звернення філії КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська станція екстреної 
медичної допомоги» щодо придбання дезінфікуючих засобів та 
індивідуальних засобів захисту.

5. Різне.



ДОПОВІДАЧ:
Клименко М.Ф. -  голова Броварської райдержадміністрації ознайомив 

присутніх з листом філії КЗ КОР «Київський обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська станція екстреної
медичної допомоги» щодо потреби у  придбанні дезінфікуючих засобів та

О
засобів індивідуального захисту для медичних працівників.

ВИСТУПИЛИ:
Плакся Ю.С. - перший заступник голови Броварської 

райдержадміністрації, який зазначив, що фінансування філії КЗ КОР 
«Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф «Броварська станція екстреної медичної допомоги» відбувається з 
бюджету Київської обласної ради.

ТІавлін Г.І. - заступник головного лікаря КНП «Броварська БКЛ» БРР та 
БМР Київської області», зазначив, що філія КЗ КОР «Київський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська 
станція екстреної медичної допомоги» крім м. Бровари, Броварського району, 
за потреби виїзджає на виклики в м. Славутич, лі. Бориспіль та Бориспільський 
район.

ВИРІШИЛИ:
1.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Філії КЗ КОР «Київський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф «Броварська 
станція екстреної медичної допомоги»

1.2. Звернутися до керівників Київського обласного центру екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф, м. Бориспіль, Бориспільського 
району, м. Славутич щодо потреби у придбанні дезінфікуючих засобів та 
засобів індивідуального захисту для медичного персоналу філії КЗ КОР 
«Київський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф «Броварська станція екстреної медичної допомоги» та
поінформувати Броварську райдержадміністрацію про проведену роботу

Термін виконання: до 25.03.2020 р.

Начальнику відділу фінансово- 
господарського забезпечення
Броварської райдержадміністрації

1.3. Винайти можливості для забезпечення дезінфікуючими засобами та 
засобами* індивідуального захисту медичний персонал екстреної медичної



допомоги згідно потреб, зазначених у листі філії КЗ КОР «Київський обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф «Броварська 
станція екстреної медичної допомоги».

II СЛУХАЛИ:
Про надання дозволу Броварському РУ ГУ ДСНС України в 

Київській області на використання автономного апарату високого тиску з 
бензиновим двигуном.

ДОПОВІДАЧ:
Семиног М.М. -  начальник Броварському РУ ГУ ДСНС України в 

Київській області, який звернувся з проханням надати дозвіл на використання 
автономного апарату високого тиску з бензиновим двигуном, який був 
переданий на зберігання в 21-ДПРЧ м. Бровари для проведення робіт з 
дезінфекції пожежно-рятувальної техніки після повернення з розташування.

*

ВИРІШИЛИ:
2.1. Інформацію доповідача взяти до відома.
2.2. Надати дозвіл на використання автономного апарату високого тиску з 

бензиновим двигуном, який був переданий на зберігання в 21-ДПРЧ м. Бровари 
для проведення робіт з дезінфекції -пожежно-рятувальної техніки після 
повернення з розташування,;:

III СЛУХАЛИ:
Про надання 5-ДПРЗ ГУ ДСНС України в Київській області паливно- 

мастильних матеріалів для попередження виникнення надзвичайної 
ситуації в екосистемах району та для автомобілів, що здійснюють 
інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення району щодо 
необхідності дотримання режиму карантину та протиепідемічних заходів.

ДОПОВІДАЧ:
Семиног М.М. -  начальник Броварському РУ ГУ ДСНС України в 

Київській області, який зазначив, що збільшилися пожежі в екосистемах, що 
може призвести до надзвичайної ситуації та потребує значних затрат 
паливно-мастильних матеріалів.

Також, зазначив, гцо машини пожежної частини об’їзджають населені 
пункти району з метою проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 
серед населення району щодо необхідності дотримання режиму карантину та 
протиепідемічних заходів та входить в перелік робіт з ліквідації надзвичайної 
ситуації регіонального рівня, оголошеною в Київській області.



ВИРІШИЛИ:
3.1. Інформацію доповідача взяти до відома.
3.2. Виділити з матеріального резерву 1000 л дизельного палива та 1000 л 

бензину А-95 для попередження виникнення надзвичайної ситуації в 
екосистемах району, а також з метою ліквідації надзвичайної ситуації 
спричиненої інфекційною хворобою СОУГО-19 для автомобілів, що 
здійснюють інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення району 
щодо необхідності дотримання режиму карантину та протиепідемічних заходів.

Термін виконання: 25.03.2020 р.

IV СЛУХАЛИ:
Про залучення транспорту всіх форм власності району для 

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

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

райдержадміністрації, який зазначив, що виникла необхідність у додатковому 
маршруті та транспорті для перевезення працівників підприємств, установ та 
організацій, які забезпечують життєдіяльність району.

ВИСТУПИВ: ' - ,
Пономаренко І.П. -  керівник ТОВ «ПасБРайТ» (автомобільні 

перевезення), який зазначив, що відповідно до постанов Кабінету Міністрів 
України від 11.03.2020 .№  211 «Про запобігання поширенню на території 
України коронавірусу COVID-19», від 16.03.2020 № 215 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211» заборонені 
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
у  приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. 
Запропонував перевезення працівників підприємств, установ та організацій, які 
забезпечують життєдіяльність району шляхом спеціальним перевезенням під 
замовлення. Зазначив про відсутність фінансування автомобільних перевезень.

ВИРІШИЛИ:
4.1. Інформацію доповідача взяти до відома.

Великодимерському селищному голові, 
Калинівському селищному голові, 
Рожнівському сільському голові

4.2. Залучити транспорт всіх форм власності для перевезення працівників 
підприємств, установ та організацій, які забезпечують життєдіяльність району 
до/з місця роботи. Про проведену роботи повідомити Броварську 
райдержадміністрацію.



Термін виконання: 25.03.2020 р.

V СЛУХАЛИ:
Про дотримання карантинних санітарних норм законодавства 

суб’єктами господарювання району.
О

ДОПОВІДАЧ:
Шуб В.С. -  тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника 

Броварського відділу поліції НП України в Київській області, який повідомив 
про випадки порушення суб’єктами господарювання законодавства у  сфері 
дотриманням санітарних норм під час карантину. Також зазначив, про 
проблему поводження батьків, які не дотримуються карантинних заходів на 
ігрових та спортивних майданчиках.

ВИРІШИЛИ:
5.1. Інформацію доповідача взяти до відома.

і

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

5.2. Посилити контроль за дотриманням обмежувальних заходів згідно 
вимог чинного законодавства на всіх суб’єктах господарювання (продуктові, 
господарські магазини, аптеки тощо) та спортивних і дитячих майданчиках.

Термін: до покращення
• о •• Ооопротиепідемічної ситуації

Контроль за виконанням протокольних рішень комісії покласти на


