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Протокол № 23
Позачергового засідання постійної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Бородянської
райдержадміністрації

1. Про протиепідемічний стан на території Бородянського району, 
пов’язаний із гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.

2. Про вжиття заходів для боротьби з нелегальним обігом і 
роздрібною торгівлею пальним у Бородянському районі.

3. Про посилення санітарно-епідеміологічного нагляду на об’єктах 
систем водопостачання та водовідведення.

4. Про оцінку стану готовності захисних споруд цивільного захисту у 
1-му півріччі 2020 року.

5. Щодо недопущення пожеж на сміттєзвалищах Бородянського 
району.

6. Про закриття терапевтичного відділення КНП БРР «Бородянська 
центральна районна лікарня» для проведення карантинних заходів.

СЛУХАЛИ: 1. Про протиепідемічний стан на території Бородянського 
району, пов’язаний із гострою респіраторною хворобою СОУГО-19, 
спричиненою коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

смт. Бородянка 22 червня 2020 року 
10.00 година 
(в режимі он-лайн)

Головував: Барчан 
Віктор
Анатолійович

- тимчасово виконуючий обов’язки 
голови Бородянської районної 
державної адміністрації

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

ПОРЯДОК ДЕННИИ

ВИСТУПИЛИ:

Барчан Віктор Анатолійович -  т.в.о. голови Бородянської 
райдержадміністрації;

Чебишев Ігор Сергійович -  директор КНП БРР «Бородянська ЦРЛ»;



ВИРІШИЛИ:

1. Враховувати рішення Кабінету Міністрів України щодо продовження 
адаптивного карантину на території України до 31 липня 
2020 року.

2. Бородянському ВП Ірпінського ВИ ГУНП України в Київській 
області спільно з Бородянським РУ ГУ Держпродспоживслужби в 
Київській області:

2.1. Посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного 
законодавства, у тому числі постанов головного державного санітарного 
лікаря України від 9 травня 2020 р. № 20 (щодо організації протиепідемічних 
заходів у перукарнях та салонах краси), від 21 травня 2020 р. № 25 (щодо 
організації протиепідемічних заходів у дошкільних закладах ), від 2 червня 
2020 р. № 33 (щодо організації протиепідемічних заходів у деяких закладах 
фізичної культури та спорту) та від 6 червня 2020 р. № 36 (щодо організації 
протиепідемічних заходів у закладах, що надають послуги з розміщення).

Термін: постійно

2.2. Забезпечити здійснення заходів державного нагляду (контролю) за 
дотриманням об’єктами торгівлі продовольчими та непродовольчими 
товарами, агрогродовольчими ринками, закладами громадського харчування 
відповідно до встановлених вимог щодо здійснення протиепідемічних 
заходів на період карантину у тому числі з дотриманням постанов головного 
державного санітарного лікаря від 6 червня 2020 р. № 34 (щодо організації 
протиепідемічних заходів під час роботи ринків) та від 2 червня 2020 р. № 32 
(щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського 
харчування).

Термін: щоденно протягом дії карантину

3. Відділу культури, національностей та релігії рай держадміністрації 
провести роботу з представниками церков та релігійних організацій щодо 
профілактики інфікування серед церковнослужителів та прихожан у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19.

Термін: невідкладно

4. Про результати проінформувати головного спеціаліста з питань 
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами Бородянської райдержадміністрації.

Термін: до 01 липня 2020 року

5. Бородянському ВП Ірпінського ВП ГУНП України в Київській 
області посилити контроль за виконанням перевезень пасажирів легковими 
автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без



урахування осіб віком до 14 років, або більшою кількістю пасажирів за 
умови, що вони є членами однієї родини.

Термін: постійно, протягом дії карантину

6 Перевізникам громадського транспорту збільшити кількість 
транспортних засобів на внутрішніх автобусних маршрутах Бородянського 
району.

Термін: невідкладно, протягом дії карантину

Контроль: Бородянський ВП Ірпінського ВП ГУНП України в 
Київській області, головний спеціаліст з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА, виконавчі 
комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад.

СЛУХАЛИ: 2. Про вжиття заходів для боротьби з нелегальним обігом і 
роздрібною торгівлею пальним у Бородянському районі.

ВИСТУПИЛИ:
Омеляненко Олександр Сергійович -  начальник Бородянського ВП 

Ірпінського ВП ГУНП в Київській області.

ВИРІШИЛИ:

1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, об’єднаних 
територіальних громад, Бородянському РВ ГУ ДСНС України в 
Київській обл., Бородянському ВП Ірпінського ВП ГУНП України в 
Київській обл., Бородянському РУ ГУ Держпродспоживслужби в 
Київській обл.:

1.1. Забезпечити ефективну взаємодію щодо припинення незаконного 
обігу та роздрібної торгівлі пальним;

1.2. Відпрацювати об’єкти можливих місць незаконної торгівлі 
пальним та вжити необхідних заходів реагування згідно із чинним 
законодавством України в частині усунення виявлених порушень;

1.3. Вжити заходів щодо забезпечення технічної можливості 
проведення демонтажу, транспортування та зберігання вилученого 
обладнання і пального.

Термін: постійно
1.4. Вжити заходів в межах компетенції щодо боротьби із 

нелегальним обігом і роздрібною торгівлею пальним у Бородянському 
районі.

Контроль: Бородянський ВП Ірпінського ВП ГУНП України в 
Київській області, головний спеціаліст з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА, виконавчі 
комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад.



СЛУХАЛИ: 3. Про посилення санітарно-епідеміологічного нагляду на 
об’єктах систем водопостачання та водовідведення.

ВИСТУПИЛИ:

Габорець Іван Васильович -  начальник відділу з питань дотримання 
санітарного законодавства Бородянського РУ ГУ Держпродспоживслужби в 
Київській області довів до відома присутніх інформацію про дотримання 
вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання та 
водовідведення Бородянського району

ВИРІШИЛИ:

1. Керівникам підприємств, установ т$ організацій незалежно від 
форм власності, що займаються водопостачанням, виконавчим 
комітетам сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад:

1.1. Вжити заходи щодо забезпечення населення питною гарантованої 
якості. Своєчасно проводити (поточний ремонт, ревізію, очистка та 
дезінфекцію джерел водопостачання, водорозподільної мережі, за 
необхідності встановлення водоочисних пристроїв тощо), забезпечити 
проведення акредитованими лабораторіями лабораторних аналізів якості 
питної води;

1.2. Посилити контроль за належним утриманням систем питного 
водопостачання (водопровідної мережі), об’єктів централізованого та 
децентралізованого водопостачання;

1.3. Визначити перелік та обсяг систем питного водопостачання 
(водопровідні мережі), що першочергово потребують проведення 
капітального ремонту та забезпечення проведення ремонтних робіт;

1.4. Огородити зону санітарної охорони першого поясу джерел 
водопостачання:

1.5. Проводити щорічне планове обстеження споруд джерел, їх 
поточний ремонт, чищення та дезінфекція, а також знезараження питної 
води;

1.6. Забезпечити проведення медичного огляду працівників, діяльність 
яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення 
інфекційних хвороб ;

1.7. Інформацію про проведенну роботу надавати до Бородянського 
районного управління Головного Держпродспоживслужби в Київській 
області.

1.8. Розробити робочу програму (графіки) виробничого контролю 
якості води джерела та робоча програма (графіки) дослідження якості та 
безпеки води перед подачею у водорозподільні мережі та забезпечити її 
виконання;

1.9. Забезпечити доведення якості води до вимог нормативного 
документу (ДСанПіН 2.2.4-171-10) по вмісту заліза загального (встановлення 
обеззалізуючих фільтрів);



Контроль: Бородянське РУ ГУ Держпродспоживслужби в Київській 
області спільно з головним спеціалістом з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи 
та взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА.

СЛУХАЛИ: 4. Про оцінку стану готовності захисних споруд цивільного 
захисту у 1-му півріччі 2020 року.

ВИСТУПИЛИ:

Дараган Віктор Олександрович -  начальник Бородянського РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області повідомив результатати комісійних 
обстежень захисних споруд цивільного захисту розташованих на території 
Бородянського району у 1-му півріччя 2020 року.

ВИРІШИЛИ:
1. Власникам (балансоутримувачам) захисних споруд цивільного 

захисту:
1.1. завершити проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд, з наданням підтверджуючих матеріалів до Бородянського РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області та Бородянської РДА.

Термін: до кінця 2020 року

1.2. відповідно до пункту 1, розділу 2, глави VII Наказу МВС 
України №579, на основі Актів складених за результатами оцінки стану 
готовності у 2020 році, розробити плани приведення захисних споруд у 
готовність до використання за призначенням за формою згідно з додатком 
14 вимог Наказу МВС №579.

1.3. надати до Бородянського РВ ГУ ДСНС України у Київській 
області та Бородянської РДА розроблені належним чином плани 
приведення ЗСЦЗ у готовність до використання за призначенням з 
конкретними термінами для виконання.

Термін: до кінця серпня 2020 року

Контроль: Бородянський РВ ГУ ДСНС України у Київській області 
спільно з головним спеціалістом з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА.

СЛУХАЛИ: 5. Щодо недопущення пожеж на сміттєзвалищах 
Бородянського району.

ВИСТУПИЛИ:

Дараган Віктор Олександрович -  начальник Бородянського РВ ГУ 
ДСНС України у Київській області навів статистичні дані про кількість 
пожеж, які виникли на сміттєзвалищах та проінформував про заходи щодо 
запобігання та протидії пожежам в літній період 2020 року.



ВИРІШИЛИ:

1. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад, об’єднаних 
територіальних громад, керівникам сільськогосподарських підприємств, 
лісокористувачам, головам садових товариств:

1.1. Надати перелік санкціонованих та несанкціонованих 
сміттєзвалищ на підвідомчій Вам території на електронну адресу 
о Ьо гоп ас2 Ьгс1а@икг.пе1:;

1.2. Проаналізувати стан додержання вимог законодавства у сфері 
пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту на санкціонованих та 
несанкціонованих сміттєзвалищах;

1.3. Заключите договора з підприємствами, що мають інженерну 
техніку (бульдозери, грейдери, ескаватори, самоскиди, бочки для перевозу 
великої кількості води, тощо) для залучення їх до ліквідації пожеж на 
сміттєзвалищах;

1.4. Затвердити План залучення сил і засобів для гасіння пожеж на 
сміттєзвалищах Бородянського району на 2020 рік.

Контроль: Бородянський РВ ГУ ДСНС України у Київській області 
спільно з головним спеціалістом з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА.

СЛУХАЛИ: 6. Про закриття терапевтичного відділення КНП БРР 
«Бородянська центральна районна лікарня» для проведення карантинних 
заходів.

ВИСТУПИЛИ:

Чебишев Ігор Сергійович - начальник Штабу, директор КНП БРР 
«Бородянська ЦРЛ» доповів, що у зв’язку з фактом захворювання на 
коронавірусну інфекцію завідуючої терапевтичним відділенням КНП БРР 
«Бородянська ЦРЛ», на виконання рішення КІК Бородянської ЦРЛ та з 
метою дотримання санітарно-епідемічних вимог необхідно запровадити 
карантин в терапевтичному відділенні Бородянської ЦРЛ та припинити 
прийом хворих з 22.06.2020р. на період проведення карантинних заходів.

ВИРІШИЛИ:

1. Штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру регіонального рівня:

1.1. Запровадити карантин в терапевтичному відділенні КНП БРР 
«Бородянська ЦРЛ» та припинити прийом хворих терапевтичного профілю з 
22.06.2020 р. на період проведення карантинних заходів;



1.2. Інформацію про проведення карантинних заходів у 
терапевтичному відділенні довести до Департаменту охорони здоров'я 
Київської облдержадміністрації, головного лікаря КНП БРР «Бородянський 
центр ПМСД» та КНП КОР «Київський обласний центр ЕМД та МК»;

1.3. Звернутись до адміністрації КНП «Ірпінська ЦМЛ» ІМР щодо 
продовження планової та екстреної госпіталізації пацієнтів терапевтичного 
профілю Бородянського району.

2. Директору КНП БРР «Бородянська ЦРЛ»:

2.1. Провести у відділенні санацію з наступною заключною 
дезінфекцією і бактеріологічним контролем;

2.2. Провести виписку хворих, які перебувають в задовільному стані на 
продовження лікування під наглядом сімейного лікаря з відміткою у виписці 
«контактний по СОУЮ-19» під особисті зобов’язання та дотримання режиму 
самоізоляції.

2.3. Визначити коло контактних осіб серед медичних працівників, 
провести ПЛР-дослідження, та надати списки відповідно закону «Про захист 
персональних даних» до лабораторного центру з метою проведення 
протиепідемічних заходів, їх подальшого спостереження сімейними 
лікарями.

Контроль: головний спеціаліст з питань НС, ЦЗ, оборонної роботи та 
взаємодії з правоохоронними органами Бородянської РДА.

Термін: негайно

Заступник голови комісії В. О. Дараган

Секретар комісії А. Ю. Корольова


