
ПРОТОКОЛ
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради

«02» квітня 2021 року № 11

Склад комісії:
Вареніченко О.П. -  голова комісії, селищний голова.
Гордієнко В.М. -  перший заступник голови комісії, начальник управління 
фінансів та економічного розвитку.
Галецький С. В. -  заступник голови комісії, завідувач сектору, інспектор праці 
з питань праці та цивільного захисту населення виконавчого комітету 
Баришівської селищної ради.
Денисенко Л.П. -  секретар комісії, спеціаліст сектору з питань праці та 
цивільного захисту населення виконавчого комітету Баришівської селищної 
ради.
Члени комісії:
Данчук Ж.В. -  заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів (соціального напрямку).
Слухай Н.М. -  секретар Баришівської селищної ради.
Братко І.В. -  завідувач сектору з питань юридичного забезпечення 
виконавчого комітету Баришівської селищної ради.
Буняк Г.М. -  генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна 
лікарня».
Коврига П.О. -  головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги».
Сукачов В.Є. -  начальник Баришівського відділення № 1 Броварського 
відділення ГУ НП в Київській області.
Вітер О.П. -  директор КП «Баришівкатепломережа» БСР.
Яременко Т.Г. -  начальник Баришівської ЖЕК.
Рахуба І.О. -  начальник ЖКГ с. Морозівка.
Коротич О.М. -  в.о. директора КП «Коржівське».
Крамаренко Н.І. -  начальник Корнїївського СККГ.
Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській 
області.
Горбатко А.М. -  начальник Баришівського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області.
Кутовий І.І. -  директор КП «Баришівський селищний територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціального послуг).
Попович В.П. -  завідувач Баришівського міжрайонного відділу лабораторних 
досліджень ДУ «КОЛЦДСЕСУ».
Щербак С.В. -  начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської 
селищної ради.



18 членів комісії -  присутні.
З члени комісії -  відсутні (Вареніченко О.П., Гордієнко В.М., 

Галецький С.В.)

Взяли участь у засіданні:

Панчинко О.В. - начальник Сектору провенції №1 Баришівського РУ 
Броварського відділення ГУ НП в Київській області.
Липеха В.І. - керівник ДП «Бориспільський лісгосп» Київського обласного 
управління лісового та мисливського господарства.
Лук’яненко О.П. - ФОП Лук’яненко.
Демиденко О. - ТОВ підприємство «Троїцька Артіль».
Шуляк Ю.Г. - директор КП «Господар».

Вела засідання комісії -  секретар Баришівської селищної ради 
Слухай Н. М.

Порядок денний:

1. Про організацію роботи місцевих комісій з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення пожежної 
безпеки в природних екосистемах Київської області.

Доповідачі:
Слухай Н.М. - секретар Баришівської селищної ради.
Качан Д.М. - провідний інспектор Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській області. 
Липеха В.І. - начальник ДП «Бориспільський лісгосп» Київського обласного управління 
лісового та мисливського господарства.

2. Про протиепідемічний стан на території Київської області, 
пов’язаний з гострою респіраторно, хворобою СОУГО-19, спричиненою 
коронавірусом БАК8-Со-2.

Доповідачі:
Буняк Г.М. -  генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня». 
Коврига П.О. -  головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги». 
Співдоповідачі:
Горбатко А.М. -  начальник Баришівського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області.
Щербак С.В. -  начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради.

Голосували за порядок денний за основу і в цілому, щодо розгляду 
питань порядку денного: одноголосно.



Слухали:
1. Про організацію роботи місцевих комісій з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо забезпечення пожежної 
безпеки в природних екосистемах Київської області.

Доповідачі проінформували присутніх про комплекс заходів, пов'язаних 
із попередженням і гасінням пожеж в лісових масивах та запропонували 
створити комісію з метою забезпечення контролю за дотриманням правил 
протипожежного захисту під час відвідування лісових масивів і торфовищ, 
спалювання залишків деревообробки, сухої порослі у складі представників 
районного сектору ГУ ДСНС, ДП «Бориспільський ліспгосп» Київського 
обласного управління лісового та мисливського господарства, Баришівського 
відділення № 1 Броварського відділення Головного управління Національної 
поліції у Київській області та старост відповідного сатростинського округу.

Вирішили:

1. Інформацію взяти до відома.

Виконавчому комітету, старостам 
старостинських округів селищної 
ради

1.2 межах компетенції забезпечити попередження власників земельних 
ділянок, що межують з лісовими насадженнями, щодо виконання комплексу 
протипожежних заходів з недопущення пожеж в екосистемах;

проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання 
правил пожежної безпеки під час відвідування лісових масивів і торфовищ 
заборони спалювання залишків деревообробки, сухої трави тощо ;

інформування компетентних органів про несанкціоноване спалювання 
трави населенням на землях сільськогосподарського призначення, з метою 
притягнення винних осіб до відповідальності;

укладання договорів з підприємствами, які мають інженерну техніку 
(екскаватори, бульдозера та ін.) щодо здійснення інженерних заходів під час 
гасіння пожеж в екосистемах;

організації залучення з підприємств, у яких є в наявності автотехніка для 
підвозу та перекачування води, на гасіння пожеж в природних екосистемах 
території Баришівської селищної ради за вимогою чергових служб.



Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду

Районному сектору ГУ ДСНС, 
Керівництву ДП «Бориспільський 
ліспгосп» Київського обласного 
управління лісового та
мисливського господарства,
керівникам сільськогосподарських 
підприємств різних форм власності 
та організації

1.3 Забезпечити систематичне проведення обстежень лісових масивів 
для попередження виникнення пожеж в екосистемах;

утримання в постійній готовності підпорядкованих сил і засобів для 
гасіння пожеж. Уточнити плани реагування на пожежі в природних 
екосистемах та порядок взаємодії зі службами цивільного захисту на випадок 
спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами 
у лісових масивах, на торфовищах та сільгоспугіддях;

влаштування та поновлення мінералізованих смуг, протипожежних 
розривів, можливість під’їзду пожежної техніки до вододжерел та забору води 
з них, шляхів протипожежного призначення а також їх утримання в 
належному стані;

ремонт несправної пожежної та пристосованої техніки;

необхідним пожежно-технічним оснащенням, обладнанням наявну 
техніку ;

постійне утримання техніки в оперативній готовності;

виконання комплексу протипожежних заходів на об’єктах лісництв, 
базах, складах лісо - і пиломатеріалів та пально-мастильних матеріалів;

постійно надавати лісокористувачам та власникам лісів методичну 
допомогу щодо організації заходів пожежної безпеки в лісах ;

у межах повноважень забезпечити притягнення до адміністративної 
відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства за самовільне 
випалювання сухої трави, залишків рослинності тощо.



Термін: постійно

Районному сектору ГУ ДСНС, 
керівництву ДП «Бориспільський 
ліспгосп» Київського обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства

1.4 У періоди високої пожежної небезпеки, на виконання 
розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 12.02.2020 № 
67 «Про заборону відвідування населенням лісів і в’їзду до них транспортних 
засобів та іншої самохідної техніки у період високої пожежної небезпеки» 
вживати заходи щодо обмеження доступу населення у лісові масиви та 
максимального обмеження в’їзду автотранспорту та відвідування територій 
лісових масивів і місць залягання покладів торфу.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду

Трубізькому міжрайонному
управлінню водного господарства

1.5 Привести в робочий стан меліоративні системи в місцях їх 
проходження через лісові масиви і торфовища, здійснити їх очищення від 
трави, кущів, дерев, замулення та забезпечити можливість підняття рівня води 
для здійснення гасіння торф’яників методом затоплення.

Термін: постійно

Районному сектору ГУ ДСНС, 
Керівництву ДП «Бориспільський 
ліспгосп» Київського обласного 
управління лісового та 
мисливського господарства,
Керівнику Баришівського
відділення №1 Броварського 
відділення ГУ НП в
Київській області



1.6 3 метою забезпечення контролю за дотриманням правил
протипожежного захисту під час відвідування лісових масивів і торфовищ, 
спалювання залишків деревообробки, сухої порослі, створити комісію у складі 
представників районного сектору ГУ ДСНС, ДП «Бориспільський ліспгосп» 
Київського обласного управління лісового та мисливського господарства, 
Баришівського відділення № 1 Броварського відділення Головного управління 
Національної поліції у Київській області та старост відповідного 
сатростинського округу.

Термін: протягом пожежонебезпечного 
періоду

Голосували: за -  18 (з доповненням про створення комісії), відсутні -  З, 
проти та утримались -  0.
Рішення прийнято.

Слухали:
2. Про протиепідемічний стан на території Київської області, пов’язаний 

з гострою респіраторно, хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 
БАІ18-Со-2.

Доповідачі проінформували присутніх про епідеміологічний стан гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АЯ8-Со-2, з 
урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території 
Баришівської громади. Проінформувавши, що станом на сьогодні на території 
Баришівської громади епідемічної ситуація дійсно відповідає «червоній» зоні. 
Так із 1 березня 2021 року по 2 квітня зафіксовано 33 летальних випадків. За 1 
квітня було зафіксовано 74 нових випадки захворювання. По КНП 
«Баришівська багатопрофільна лікарня» -  заповнена на 97 % ліжкового фонду. 
Під «ковідних пацієнтів» перепрофільовано вже навіть пологовий будинок. 
Спостерігається негативна тенденція, яка іде на збільшення хворих

Вирішили:

2.1. Інформацію доповідачів взяти до відома.



Генеральному директору КНП 
«Баришівська багатопрофільна 
лікарня»,
Головному лікарю КНП «Центр 
первинної медико-санітарної
допомоги»

2.2 Забезпечити постійну роботу закладів, надання медичної допомоги, 
обов’язкове тестування осіб, які звернулися до закладів.

Термін: постійно

Виконавчому комітету,
Керівнику Баришівського
відділення №1 Броварського 
відділення ГУ НП в
Київській області, 
Керівникам закладів та установ, 
державних органів

2.3 В межах компетенції забезпечити дотримання норм, встановлених 
постановою КМУ від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, та етапів послаблення 
протиепідемічних заходів» та постановами і розпорядженнями головного 
державного санітарного лікаря щодо умов здійснення роботи відповідних 
закладів та установ під час карантину.

Термін: постійно

Перевізникам на території 
Баришівської селищної ради

2.4 Відкорегувати графіки міського перевезення пасажирів на території 
Баришівської селищної ради та на період карантину здійснювати 
перевезення пасажирів в години «пік» - з 04.00 до 10.00; з 17.00 до 20.00 
(22.30 -  за потреби), та міжміського перевезення з 04.00 до 10.00; 17.00 до 
20.00; з 10.00 до 17.00 -  не частіше 1-го рейсу в годину, забезпечити 
дотримання норм карантинних обмежень під час пасажирських 
перевезень.



Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Начальнику відділу освіти, молоді 
та спорту Баришівської селищної 
ради

2.5 Заборонити на території Баришівської селищної ради роботу 
дошкільних навчальних закладів освіти та підрозділів дошкільного навчання 
при навчально-виховних комплексах Баришівської селищної ради до 
закінчення карантину .

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Керівникам закладів продуктової 
торгівлі, супермаркетів та ринків

2.6 Вжити заходи щодо розмежування потоків людей та забезпечити 
дотримання норм карантинних обмежень

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Депутатам Баришівської селищної 
ради

2.7 Рекомендувати проводити закриті пленарні засідання сесії з 
урахуванням карантинних обмежень.

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів



Керівнику Баришівського
відділення №1 Броварського
відділення ГУ НП в
Київській області

в

2.8 Вжити заходи з недопущення масових зібрань жителів .

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Редакції газети «Баришівські 
вісті», виконавчому комітету

2.9 У тижневику «Баришівський вісник», на офіційному сайті 
Баришівської селищної ради, соціальних мережах продовжити широке 
інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо рівня 
епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом БАІ18-СоУ2.

2.10 Рекомендувати, незалежно від форми власності, вжити заходів 
щодо можливого переведення режиму роботи на дистанційну форму праці та 
прийому громадян.

Термін: постійно

Керівникам підприємств, установ 
та організацій

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Голосували: за -  18, відсутні -  3, проти та утримались -  0. 
Рішення прийнято.

Секретар Баришівської селищної ради Надія СЛУХАЙ

Секретар комісії Людмила ДЕНИСЕНКО


