
ПРОТОКОЛ
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради

«08» квітня 2021 року № 12

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 Корніївського 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 1.1. -  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.



12 членів комісії -  присутні.
9 членів комісії -  відсутні (Вареніченко О.П., Галецький С.В., Данчук 

Ж.В., Буняк Г.М., Коврига П.О., Сукачов В.Є., Рахуба І.О., Лисенко К.М., 
Попович В.П.)

Взяла участь у засіданні:
Нитченко О.Л. -  головний спеціаліст загального відділу Баришівської 
селищної ради

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

Порядок денний:

1. Про продовження карантину та протиепідемічний стан на 
території Баришівської громади, пов’язаний з гострою респіраторно, 
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом БАИБ-Со-ТТ

Доповідачі:
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 продовження карантину та протиепідемічний стан на території 

Баришівської громади, пов’язаний з гострою респіраторно, хворобою 
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АКБ-Со-2.

Начальник Баришівського районного управління Г оловного 
управління Держпродспоживслужби в Київській області Горбатко А.М. по 
даному питанню доповів, що станом на сьогодні працівниками Баришівського 
відділення проводяться перевірки суб’єктів господарювання. За результатами 
перевірок було притягнуто до адміністративної відповідальності 4 суб’єктів 
господарювання у зв’язку з недотриманням всіх санітарних вимог та виписано 
штраф у розмірі 17.000 гр. Також проводяться моніторинг та роз’яснювальна 
робота.

Начальник відділу освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради 
Щербак С.В. доповнив, що на території Баришівської громади у шкільних та 
дошкільних навчальних закладах -  низький температурний режим, який не в 
повній мірі відповідає нормам перебування дітей у приміщенні. Станом на 
сьогодні на коронавірус хворі 5 здобувачів освіти, 18 працівників



педагогічного колективу, 18 дітей та 8 працівників знаходяться на 
самоізоляції. За 3 дні відбувся ріст захворювання в школах.

Вирішили:

1. Інформацію доповідачів взяти до відома.

Начальнику відділу освіти, 
молоді та спорту Баришівської 
селищної ради

2. Відтермінувати відновлення роботи дошкільних закладів освіти та 
підрозділів дошкільного навчання при навчально-виховних комплексах, 
закладів освіти здобувачами освіти та продовжити дистанційне навчання на 
території Баришівської селищної ради до закінчення карантину (до 
16.04.2021).

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

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

3. 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 ТУ НП в
Київській області, 
Керівникам закладів та установ, 
державних органів



4. 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 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-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

5. Продовжити перевезення пасажирів міського транспорту на території 
Баришівської селищної ради та на період карантину (до 16.04.2021) 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

Керівникам закладів продуктової 
торгівлі, супермаркетів та ринків

6. Вжити заходи щодо розмежування потоків людей та рекомендувати 
пріоритетне обслуговування з 10.00 до 12.00 годин людей похилого віку, 
забезпечити дотримання норм карантинних обмежень.

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Депутатам Баришівської селищної 
ради

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

8 Вжити заходи з недопущення масових зібрань жителів .

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Редакції газети «Баришівські 
вісті», виконавчому комітету

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 СОУЮ-19, 
спричиненої коронавірусом БАІІБ-СоУ^.

Термін: постійно

Керівникам підприємств, установ 
та організацій

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

Термін: на час запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Голосували: за -  12, відсутні -  9, проти та утримались -  0.
Рішення прийнято.

Секретар Баришівської селищної ради СЛУХАЙ

Людмила ДЕНИСЕНКО


