ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-таіІіир-сіугаІКа),khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 38
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
22 червня 2020року
13-00
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Чабан В.І., заступник голови Херсонської обласної державної
адміністрації, перший заступник голови комісії
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області та наявності ознак для
продовження дії в області пом’якшувальних заходів, відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами).
2. Про затвердження переліку об’єктів, що можуть бути використані для
тимчасової обсервації осіб з ознаками СОУГО-19 (протокольно).
3. Про стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання
(протокольно).

1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та наявності ознак
для послаблення протиепідемічних заходів відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами).
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л. - в.о. головного державного санітарного лікаря в Херсонській
області, (доповідь додається).
Короленко В.М. - директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації (доповідь додається).
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ВИРІШ ИЛИ:
1. Продовжити до 31 липня 2020 року на території області дію карантину,
встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211
(зі змінами), а також дію пом’якшувальних заходів, прийнятих рішеннями
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 року № 392 (зі змінами).
2. В.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
Хондусю О.Л. з урахуванням оцінки епідемічної ситуації в області та наявності у
регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів, невідкладно направляти
голові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
подання щодо посилення протиепідемічних заходів на території області або її
окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Термін - у р а з і необхідності невідкладно
3. Встановити, що:
3.1. На період дії карантину робота розпочинається:
- в органах виконавчої влади, інших державних органах, органах місцевого
самоврядування о 8 годині;
- в центрах надання адміністративних послуг, органах соціального захисту
населення, територіальних органах Пенсійного фонду України о 10 годині.
3.2. Проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.
метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі),
де проводиться захід забороняється.
3.3. Організатори культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших заходів відповідальні за дотримання фізичної
дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.
3.4. Перевізники несуть відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та
контроль використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або
захисних масок пасажирами під час здійснення регулярних та нерегулярних
пасажирських перевезень автомобільним, електричним та залізничним
транспортом.
4. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що провадять свою діяльність
у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і
мотоциклів, поштової та кур’єрської діяльності, тимчасового розміщування та
організації харчування, страхової діяльності, освіти, надання соціальної допомоги,
мистецтва, спорту, розваг та відпочинку на період дії карантину встановити початок
роботи о 9, 10 чи більш пізній годині.
5. Рекомендувати міськвиконкомам розробити (скорегувати) маршрути руху
громадського транспорту з урахуванням змінених графіків роботи підприємств,
установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на
роботу/з роботи.
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Термін на період карантинних
обмежень
-

6. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
6.1. Опрацювати разом з суб’єктами господарювання на підпорядкованій
території питання щодо можливості запровадження на період дії карантину графіків
роботи підприємств, установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку
(закінчення) їх роботи залежно від територіального розташування, галузевої
належності, специфіки виконання робіт чи надання послуг.
6.2. Довести зазначене протокольне рішення до підприємств, установ та
організацій усіх форм власності на підпорядкованій території.
Термін - невідкладно
6.3. Забезпечити безумовне виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами, внесеними постановою від
17 червня 2020 року № 500).
Термін - на період карантинних
обмежень
7. Головам районних державних адміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних
територіальних громад взяти під особисту відповідальність роботу СОУГО-патрулів
на підпорядкованих територіях, зокрема в частині виявлення порушень
карантинних норм населенням та суб’єктами господарювання.
Термін невідкладно
-

8.
Департаменту
здоров’я
обласної
державної
адміністрації,
ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України» забезпечити проведення
тестування на СОУГО-19 осіб, що забезпечують проведення ЗНО, в тому числі
методом експрес-діагностики.
Термін - невідкладно

2.
СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів, що можуть бути
використані для тимчасової обсервації осіб з ознаками СОУГО-19.
ВИРІШ ИЛИ:
1. Затвердити перелік об’єктів, що можуть бути використані для тимчасової
обсервації осіб з ознаками СОУГО-19 (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 питання 6 протоколу
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 11 червня 2020 року № 36.
3. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації закріпити за
кожним місцем обсервації закладу охорони здоров’я, що здійснюватиме медичний
(дистанційний) супровід осіб у місцях обсервації.
Термін невідкладно
4. Районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування
на підпорядкованій території яких розташовані місця обсервації забезпечити:
4.1. Персонал місць обсервації засобами індивідуального захисту.
-

4

4.2.
Місця обсервації мінімальними запасами харчування з розрахунку на
визначену кількість ліжко-місць.
Термін невідкладно
-

5. Каланчацькій, Генічеській районним державним адміністраціям,
Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації забезпечити в
обов’язковому порядку укладання цивільно-правових угод щодо транспортування
осіб від адміністративної межі з АР Крим до місць обсервації.
Термін - постійно

3. СЛУХАЛИ: Про стан джерел зовнішнього протипожежного
водопостачання.
ВИРІШ ИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам,
об’єднаним територіальним громадам, підприємствам, установам та організаціям,
на балансі яких є водогони з джерелами протипожежного водопостачання,
забезпечити:
1.1. Утримання у технічно-справному стані існуючих та відновлення
пошкоджених, знятих, засипаних і заасфальтованих пожежних гідрантів та
пожежних водоймищ на відповідній території.
1.2. Проведення перевірок технічного стану систем зовнішнього
протипожежного водопостачання.
1.3. Проведення аналізу стану забезпеченості населених пунктів системами
протипожежного водопостачання (відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013
«Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди»).
1.4. Впровадження заходів щодо використання та облаштування
альтернативних джерел протипожежного водопостачання, у тому числі створення
штучних пожежних водойм на безводних ділянках, завчасне влаштування чи
пристосування на їх територіях спеціальних місць для забору води пожежнорятувальною технікою.
1.5. Вирішити питання взяття на балансовий облік систем протипожежного
водопостачання, в яких не визначено балансоутримувача.
1.6. Вирішення питання щодо зняття з відомчого оперативного обліку
пожежних гідрантів на об’єктах, що припинили свою діяльність, а також
відновлення джерел протипожежного водопостачання на діючих об’єктах.
Термін - протягом 3 кварталу 2020року
2. Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації,
підприємствам, установам та організаціям, на балансі яких є водогони з джерелами
протипожежного водопостачання, забезпечити:
2.1. Проведення ремонту несправних систем зовнішнього протипожежного
водопостачання з подальшим інформуванням підрозділів ДСНС в області на
відповідних територіях.
2.2. Робочий стан мережі зовнішнього протипожежного водопостачання
шляхом випробовування на тиск та витрату води зі складанням відповідного акту
після кожного ремонту, реконструкції або підключенні нових споживачів до мережі
водогону.

5

Термін протягом З кварталу
2020року
-

3. Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації, ГУ
ДСНС в області, рекомендувати міськвиконкомам, підприємствам, установам та
організаціям, на балансі яких є водогони з джерелами протипожежного
водопостачання забезпечити проведення інвентаризації джерел протипожежного
водопостачання в населених пунктах та на об’єктах Херсонської області.
Термін - протягом 3 кварталу
2020 року
4. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам,
Департаменту розвитку територій обласної державної адміністрації, ГУ ДСНС в
області забезпечити розгляд підсумків проведення інвентаризації та результатів
перевірок джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на
об’єктах області на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін - протягом 3 кварталу
2020 року
5. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам,
об’єднаним територіальним громадам:
5.1. Внести зміни до місцевих програм соціально-економічного розвитку,
щодо фінансування заходів, спрямованих на утримання, ремонт (заміну) джерел
протипожежного водопостачання населених пунктів.
Термін протягом 3 кварталу
2020 року
-

5.2. Про підсумки виконання завдань, визначених у пунктах 1, 3, 4, 5 питання
З цього протоколу поінформувати ГУ ДСНС України в області.
Термін до 25 вересня 2020 року
-

6. ГУ ДСНС України в області узагальнити отриману від районних державних
адміністрацій, міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад інформацію та
доповісти про підсумки проведеної роботи на черговому засіданні регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін жовтень 2020року
-

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

