
ПРОТОКОЛ
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради

«16» квітня 2021 року № 13

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 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.



15 членів комісії -  присутні.
6 членів комісії -  відсутні (Вареніченко О.П., Дибка Т.М., Братко І.В., 

Яременко Т.Г., Рахуба І.О., Крамаренко Н.І.)

Взяли участь у засіданні:
Нитченко О.Л. -  головний спеціаліст загального відділу Баришівської 
селищної ради
Панчинко О.В. -  начальник Сектору провенції №1 Баришівського РУ
Броварського відділення ГУ НП в Київській області
Лук’яненко М. -  ФОП Лук’яненко
Демиденко О -  ТОВ підприємство «Троїцька Артіль»

Вела засідання комісії -  заступник селищного голови Данчук Ж.В.

Порядок денний:

1. Про продовження карантину та протиепідемічний стан на 
території Баришівської громади, пов’язаний з гострою респіраторно, 
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АКБ-Со-2.

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

2. Про позапланові заходи державного нагляду за додержанням 
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 
суб’єктів господарювання у власності (користуванні) яких 
перебувають готелі , пансіонати, хостели, будинки для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю.

Доповідачі:
Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській області. 
Кутовий І.І. -  директор КП «Баришівський селищний територіальний центр соціального 
обслуговування»

3. Про перевірку протизахисних укриттів.

Доповідачі:
Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській області.
Буняк Г.М. - генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня».

4. Про гасіння пожеж на сміттєзвалищах.



Доповідачі:
Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській області 
Галецький С.В. - завсектором праці та цивільного захисту населення апарату виконавчого 
комітету Баришівської селищної ради

5. Про лист комунального некомерційного підприємства
«Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної 
ради № 168 від 15.04.2021 року «Про аварійний стан будівлі 
харчоблоку КНП «Баришівська БЛ»

Доповідачі:
Буняк Г.М. - генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня». 
Горбатко А.М. -  начальник Баришівського районного управління ГУ

6. Про протокол №12 чергового засідання Броварської районної 
комісії з питань ТЕб та НС від 13.04.2021

Доповідачі:
Галецький С.В. - завсектором праці та цивільного захисту населення апарату виконавчого 
комітету 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 СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 
8АК8-Со-2.

Доповідачі:

Буняк Г.М. - генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна 
лікарня».

Коврига П.О. -  головний лікар КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги». Щербак С.В. -  начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Баришівської селищної ради.

Горбатко А.М. -  начальник Баришівського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області.



Доповідачі проінформували присутніх про епідеміологічний стан гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АКБ-Со-2, з 
урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території 
Баришівської громади. По КНП «Баришівська багатопрофільна лікарня» -  
заповнена на 95 % ліжкового фонду, за минулу добу 5 летальних випадки. 
Спостерігається негативна тенденція, яка іде на збільшення хворих

Вирішили:

1.1 Інформацію доповідачів взяти до відома.

Керівнику Баришівського
відділення поліції №1
Броварського районного
управління поліції ГУ НП
в Київській області, 
Начальнику Баришівського РУ ГУ 
Держпродспоживслужби в
Київській області,
Г енеральному директору КНП 
«Баришівська багатопрофільна 
лікарня»,
Головному лікарю КНП «Центр 
первинної медико-санітарної
допомоги» ,
Керівникам закладів продуктової 
торгівлі, супермаркетів та ринків, 
Депутатам Баришівської селищної 
ради,
Керівникам закладів та установ, 
державних органів,
Виконавчому комітету
Баришівської селищної ради

1.2 Продовжити по ЗО квітня 2021 року термін виконання пункту 3, 4, 
6-10 протоколу № 12 засідання комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Баришівської селищної ради від 08 квітня 
2021 року. У зв’язку з цим у вказаних пунктах протоколу засідання



комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Баришівської селищної ради «Термін: з 12.04.2021 по 16.04.2021» замінити на 
«Термін: з 12.04.2021 по 30.04.2021» відповідно.

1.3 Забезпечити контроль за виконанням обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «червоного» рівня епідемічної 
небезпеки, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом БАКБ-СоУ-2» (зі змінами) та визначених протоколами комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Баришівської селищної ради

Термін: з 12.04.2021 по 30.04.2021

Начальнику відділу освіти, молоді 
та спорту Баришівської селищної 
ради
Начальнику відділу культури та 
туризму Баришівської селищної 
ради

1.4 Заборонити з 19 квітня 2021 року по 23 квітня 2021 року -  роботу 
дошкільних навчальних закладів освіти та підрозділів дошкільного навчання 
при навчально-виховних комплексах.

Термін: з 12.04.2021 по 23.04.2021

1.5 До ЗО квітня 2021 року продовжити здобувачами освіти 1-11 класів 
дистанційне навчання на території Баришівської селищної ради.

1.6 Зборонити на період посилених протиепідемічних заходів (до ЗО 
квітня 2021 року) відвідування спортивних закладів, секцій, проведення 
культурних, спортивних, розважальних, освітніх, професійних та інших 
заходів закладів освіти та культури.

Термін: з 12.04.2021 по 30.04.2021



Перевізникам на території 
Баришівської селищної ради,

1.7 Продовжити перевезення пасажирів міського транспорту на 
території Баришівської селищної ради та на період карантину (до 30.04.2021) 
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-н е  
частіше 1 ~го рейсу в годину. Разом з тим передбачити у графіку руху міського 
перевезення пасажирів додатковий рейс в обідній час (з 13.00 до 14.00).

Термін: на чає запровадження
посилених протиепідемічних заходів

Голосували: за -  15, відсутні -  6, проти та утримались -  0. 
Рішення прийнято.

2. Про Позапланові заходи державного нагляду за додерженням 
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки 
суб’єктів господарювання у власності (користуванні) яких 
перебувають готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей 
похилого віку та осіб з інвалідністю.

Доповідачі:

Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській 
області.

Кутовий 1.1. -  директор КП «Баришівський селищний територіальний центр 
соціального обслуговування»

Доповідачі проінформували присутніх відповідно до затверджених 
графіків перевірено 2 об’єкти, а саме Баришівський селищний територальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Баришівської 
селищної ради Київської області, готель «Водограй», ФОП Стасюк Наталія 
Василівна. Складено 5 актів стосовно неможливості здійснення заходу 
державного нагляду контролю.

Проведено комплекс заходів, по усуванню виявлених недоліках в 
Баришівському центрі соціального обслуговування в повному обсязі.



Вирішили:

2.1 Інформацію доповідачів взяти до відома.

Начальнику Баришівського
територіального центру
соціального обслуговування в 
Київській області

2.2 Проінформувати Баришівський РС ГУ ДСНС України в Київській 
області щодо виконаних робіт.

Термін до 25 квітня

Начальнику Баришівського РС 
ГУ ДСНС України в Київській 
області
Старостам Перемозського,
Гостролуцького, Лукашівського, 
Коржівського, Бзівського,
Веселинівського старостинських 
округів

2.3 Провести відповідну роз’яснювальну роботу по дотриманню 
вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки серед суб’єктів 
господарювання.

2.4 Провести відповідну роботу по підбору осіб, які можуть бути 
залучені до гасіння пожеж та ініціювати складання з даними особами 
цивільно-правових угод на виконані роботи.

Термін: на період пожежонебезпечного 
періоду

Голосували: за -  15, відсутні -  6, проти та утримались -  0.
Рішення прийнято.

3. Про перевірку протизахисних укриттів.

Доповідачі:

Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській 
області.
Буняк Г.М. - генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна 
лікарня».



Доповідачі проінформували присутніх, що на території Баришівської 
громади знаходяться на обліку 2 протирадіаційні укриття (далі -  ПРУ ) : ПРУ 
№ 128008 КНП «Баришівська БЛ», ПРУ № 128019 відділення поліції №1 
Броварського РУ ГУ НП в Київській області.

За результатами стану готовності ПРУ стан оцінюється, як не готове до 
укриття.

Вирішили:

3.1 Інформацію доповідачів взяти до відома.

Виконавчому комітету
Баришівської селищної ради

3.2 Вивчити питання по можливості виділення коштів на проведення 
аварійних робіт по протизахисному укриттю (№  128008 КНП «Баришівська 
БЛ» Баришівської селищної ради.

Адміністрації КНП «Баришівська 
БЛ» Баришівської селищної ради 
Сектору праці та цивільного 
захисту населення апарату 
виконавчого комітету
Баришівської селищної ради 
Відділу комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства та благоустрою 
апарату виконавчого комітету 
Баришівської селищної ради

3.3 Провести технічну інвентаризацію захисної споруди цивільного 
захисту № 128008 ПРУ КНП «Баришівська БЛ» з метою виключення її , за 
погодженням з ДСНС України, з фонду захисних споруд цивільного захисту.

Термін: до 01 липня 2021

Голосували: за -  14, відсутні -  6, проти -  0 утримались -  1.
Рішення прийнято.

4. Про гасіння пожеж на сміттєзвалищах



Доповідачі:

Лисенко К.М. -  начальник Баришівського РС ГУ ДСНС України в Київській 
області

Галецький С.В. - завсектором праці та цивільного захисту населення апарату 
виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Доповідачі проінформували присутніх, що з початку року в природних 
екосистемах Київської області виникла 781 пожежа, з них 92 пожежі сміття на 
площі 1.2 га та 4 пожежі на сміттєзвалищах на площі 1.26 га. На території 
Баришівської громади знаходяться 3 несанкціоновані сміттєзвалища.

Вирішили:
4.1 Інформацію доповідачів взяти до відома.

Старостам старостинських
округів
Начальнику Баришівського ЖЕК 
Керівникам підприємств, установ, 
організацій незалежно від форм 
власності громади

4.2. У зв’язку з настанням пожежонебезпечного періоду та з метою 
недопущення виникнення пожеж та нанесення матеріальних збитків, 
готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій, провести відповідну роботу 
по укладанню договорів з підприємствами, що мають інженерну техніку 
(бульдозери, грейдери, екскаватори, самоскиди та автомобілі для підвозу 
води) для залучення її до ліквідації пожеж на несанкціонованих 
сміттєзвалищах.

Термін: на період пожежонебезпечного 
періоду

Голосували: за -  15, відсутні -  6, проти та утримались -  0. 
Рішення прийнято.



5. Про лист комунального некомерційного підприємства 
«Баришівська багатопрофільна лікарня» Баришівської селищної 
ради № 168 від 15.04.2021 року «Про аварійний стан будівлі 
харчоблоку КНП «Баришівська БЛ».

Доповідачі:

Буняк Г.М. - генеральний директор КНП «Баришівська багатопрофільна 
лікарня».

Горбатко А.М. -  начальник Баришівського районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби в Київській області

Доповідачі проінформували присутні, що розпорядженням керівника 
робіт з ліквідації наслідків медико - біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру регіонального рівня у зв'язку з епідемічною ситуацією 
на території Київської обл., спричиненою коронавірусом 2019 - М)0У від 16 
жовтня 2020р. № 54, КНП «Баришівська ЦРЛ» підлягає повному
перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою 
гострою респіраторною хворобою СОУГО - 19. Станом на 15.04.2021р. 
завантаженість ліжкового фонду складає 95% , перепрофільовано 145 ліжок.

В закладі виготовлена проектно -кошторисна документація на об'єкт 
« Будівництво харчоблоку КНП «Баришівська ЦРЛ» по вул. Київський шлях, 
126. Стара будівля харчоблоку перебуває в аварійному стані, має фізичний та 
моральний знос, невідповідність будівельним, санітарним та протипожежним 
нормам, які пред'являються для громадських будинків для служб 
приготування їжі. Враховуючі погодні умови за останні місяці, в аварійній 
будівлі відбуваються значні протікання даху, підмивання фундаменту 
водостічними водами, підтоплення підвального приміщення та фундаменту, за 
рахунок сирості, відбувається відвал штукатурки. У разі погіршення стану 
будівлі, може виникнути питання про припинення роботи харчоблоку, що 
потягне за собою зупинку роботи стаціонару.

Вирішили:

5.1 Інформацію доповідачів взяти до відома.
5.2 Визнати стан будівлі харчоблоку Баришівської КНП « Баришівська 

БЛ», як аварійний та не відповідає будівельним, санітарним, та 
протипожежним нормам, які пред’являються громадським будинкам для 
служб приготування їжі.

Виконавчому комітету
Баришівської селищної ради



5.3 3 метою продовження надання медичної допомоги у комунальному 
некомерційному підприємстві «Баришівська багатопрофільна лікарня» 
Баришівської селищної ради звернутись до керівництва Київської обласної 
державної адміністрації по питанню виділення коштів в сумі 6 036 тис. гр. з 
обласного бюджету для проведення робіт з будівництва харчоблоку 
Баришівської КНП « Баришівська БЛ» по вул. Київський шлях, 126, смт. 
Баришівка, Київської області.

Термін: до 01 травня 2021

Голосували: за -  15, відсутні -  6, проти та утримались -  0.
Рішення прийнято.

6. Про протокол №12 чергового засідання Броварської районної 
комісії з питань ТЕб та НС від 13.04.2021

Доповідачі:

Галецький С.В. - завсектором праці та цивільного захисту населення апарату 
виконавчого комітету Баришівської селищної ради

Доповідач ознайомив присутніх з матеріалами протоколу №12 від 
13.04.2021 Броварської районної комісії з питань ТЕБ та НС про заходи щодо 
запобігання та протидії масовим пожежам лісів, торфовищ і сільхоз угідь у 
літній період 2021 року та стан підготовки місць масового відпочинку на 
водних об’єктах України до прийняття відпочиваючих.

Вирішили:

6.1 Інформацію доповідача та вимог протоколу позачергового засідання 
Броварської районної комісії з ТЕБ та НС № 12 від 13.04.2021 взяти до відома.

Голосували: за -  15, відсутні -  6, проти та утримались -  0. 
Рішення прийнято,

Заступник селищног Жанна ДАНЧУК

Секретар комісії Людмила ДЕНИСЕНКО


