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, e-mail:up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 37
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
15 червня 2020року
16-00
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусев Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у природних
екосистемах у 2020 році.
2. 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).
3. Про необхідність тестування на СОУГО-19 додаткових категорій
населення, зокрема, призовників, осіб, що задіюватимуться до проведення ЗНО,
а також хворих на окремі види інфекцій.
»

1. СЛУХАЛИ: Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у природних
екосистемах у 2020 році.
ІНФОРМУВАЛИ:
Рудницький О.В. - т.в.о. начальника Головного управління ДСНС
України в Херсонській області (доповідь додається);
Касіч Т.Г. - начальник Херсонського обласного управління лісового та
мисливського господарства (доповідь додається);
Прокудін О.С. - начальник Головного управління Національної поліції в
області (доповідь додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. ГУ ДСНС в області, Херсонському обласному управлінню лісового та
мисливського господарства, Державній екологічній інспекції в області, ГУ
Національної поліції в області:
1.1. Проаналізувати причини недостатнього виконання комплексу заходів
щодо протидії пожежам у природних екосистемах у 2020 році, затверджених
рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 09 квітня 2020 року № 6, та за результатами
поінформувати обласну державну адміністрацію через Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
Термін - до 25 червня 2020року
1.2. Надати до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної
роботи пропозиції щодо додаткових заходів з протидії пожежам у лісових
масивах для включення до плану основних заходів з протидії пожежам у
лісових масивах Херсонської області на 2020 рік.
Термін - до 22 червня 2020року
2. Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства
спільно
з
районними
державними
адміністраціями,
міськвиконкомами, об’єднаними територіальними громадами розробити
додаткові
механізми
забезпечення
паливо-мастильними
матеріалами
лісогосподарських підприємств області.
Термін - до 01 липня 2020року
3. Обласному військовому комісаріату уточнити плани взаємодії з ГУ
ДСНС в області та вжити додаткових заходів для недопущення на військових
об’єктах та полігонах області пожеж під час проведення практичних занять із
застосуванням імітаційних засобів та боєприпасів.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
2020 року
4. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації підготувати проект листа до Міністерства
оборони України щодо залучення військової авіації до гасіння лісових пожеж.
Терміново
5. Державній екологічній інспекції в області посилити контроль за
притягненням до відповідальності винних у спалюванні рослинності в заплавах
річок, стерні, сухостою та сміття на сільгоспугіддях, присадибних ділянках.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
2020 року

з

6. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам:
6.1. Забезпечити контроль за виконанням заходів з протипожежного
захисту лісових масивів, лісопаркових і рекреаційних зон, сільгоспугідь тощо.
6.2. Продовжити посилений моніторинг пожежної обстановки у
природних екосистемах та оперативне реагування на всі випадки загорянь на
початковому етапі їх виникнення.
6.3. Забезпечити введення на період високого та надзвичайно високого
класів пожежної небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням
лісових масивів і лісопаркових зон, в’їзду до них автотранспортних засобів,
проведення лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових
масивах, а також полювання.
6.4. Активізувати роботу стосовно забезпечення постійного моніторингу і
профілактики недопущення пожеж та проведення серед населення
роз’яснювальної роботи щодо недопущення пожеж під час перебування у
лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, сільгоспугіддях, присадибних
ділянках.
6.5. Посилити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних
угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок в належному протипожежному
стані.
6.6. Організувати перевірки готовності комунальних підприємств до
проведення робіт з утримання полігонів твердих побутових відходів у
належному протипожежному стані.
6.7. Вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих відходів на сільськогосподарських угіддях та прилеглих до них
територіях.
6.8. Забезпечити створення та накопичення матеріальних резервів для
запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру, а також резерву пально-мастильних
матеріалів для забезпечення гасіння пожеж в екосистемах та за результатами
доповісти Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації.
Термін - до 26 червня 2020року
6.9. Здійснювати профілактичні заходи на землях селищних рад, які
межують з лісовими насадженнями (проведення систематичного оборювання
земель, створення протипожежних розривів, недопущення неконтрольованого
випалювання або загорання сухостою).
6.10. Забезпечити оперативне залучення техніки для підвозу води,
тракторів з ґрунтообробним обладнанням, а також волонтерів та населення, у
разі виникнення пожеж у природних екосистемах.
Термін —протягом
пожежонебезпечного періоду
2020 року

7. Головному управлінню Національної поліції в області:
7.1.
Максимально наблизити наряди поліції до місць масового відпочинк
людей у лісопарковій зоні, сприяти підрозділам обласного управління лісового
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та мисливського господарства, Державній екологічній інспекції в області в
профілактиці та попередженні правопорушень, які можуть спричинити
виникнення пожеж в природних екосистемах області.
7.2.
У разі виникнення масштабних лісових пожеж забезпечувати охорон
громадського порядку, безпеку дорожнього руху у районах виникнення пожеж і
під час проведення евакуаційних заходів.
Термін - протягом
пожежонебезпечного періоду
2020року

8.
Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній служ
(ХОКАРС) забезпечити готовність до залучення безпілотного авіаційного
комплексу для проведення повітряного моніторингу пожежної обстановки в
природних екосистемах у пожежонебезпечний період.
Термін —протягом
пожежонебезпечного періоду
2020 року

2.
СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та наявнос
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, який повідомив, що протягом останніх семи днів в області
виявлено 4 нових випадки захворювання на СОУГО-19, що складає 0,4 випадки
на 100 тис. населення, при цьому середня кількість тестувань методом ПЛР та
ІФА становила 42,5 % на 100 тисяч населення, та наголосив, що зазначені
показники відповідають необхідним вимогам для подальшого послаблення
протиепідемічних заходів в області відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами).
Короленко В.М. - директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який поінформував, що завантаженість ліжкомісць у закладах
охорони здоров’я відповідає вимогам, встановленим постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами), та складає
1,39 відсотка від загальної кількості ліжкомісць.
ВИРІШИЛИ:
1. Продовжити 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. Відновити з 15 червня 2020 року прийняття та відправлення повітряних
суден, що виконують міжнародні пасажирські перевезення авіаційним
транспортом за умови дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 року № 392 (зі змінами), а також протиепідемічних заходів,
викладених у нормативних актах Міністерства охорони здоров’я та Головного
державного санітарного лікаря України.
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3.
В.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської облас
Хондусю О.Л. забезпечити моніторинг епідеміологічної ситуації в населених
пунктах області та у разі її погіршення інформувати обласну та районні
державні адміністрації, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади про
необхідність посилення протиепідемічних обмежень на відповідній території.
Термін —постійно

4.
Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам, об’єднани
територіальним
громадам
посилити
роботу
СОУГО-патрулів
на
підпорядкованих територіях щодо дотримання населенням карантинних вимог.
Термін - постійно

3.
СЛУХАЛИ: Про необхідність тестування на СОУШ-19 додаткови
категорій населення, зокрема, призовників, осіб, що задіюватимуться до
проведення ЗНО, а також хворих на окремі види інфекцій.
ІНФОРМУВАЛИ:
Буднік І.Л. - військовий комісар обласного військового комісаріату
(доповідь додається).
Короленко В.М. - директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації (доповідь додається).
Дробиш І.А. - начальник управління освіти та науки обласної державної
адміністрації (доповідь додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, ДУ
«Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України» забезпечити:
1.1. Проведення тестування на СОУЮ-19 хворих з ознаками гострого
ентероколіту.
1.2. Проведення тестування методом ІФА осіб, що підлягають призову на
військову строкову службу.
1.3. Проведення тестування методом ІФА та (або) методом ПЛР осіб, які
будуть забезпечувати проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО.
Термін - постійно
2. Управлінню освіти та науки обласної державної адміністрації надати до
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації списки осіб, які
будуть забезпечувати проведення державної підсумкової атестації у формі ЗНО.
Терміну—до 19 червня 2020року

Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Перший заступник го

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

