ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73003; тел./факс 42-01-95, тел. 22-35-44, е-таіі:up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 22
позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
02 квітня 2020 року
12.00
Облдержадм іністра ція
(зал засідань, І поверх),
пл. Свободи, 1, м.Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусєв Юрій Веніамінович, голова Херсонської обласної державної
адміністрації, голова комісії
Присутні: члени регіональної та голови місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про встановлення та обладнання блокпостів на території міст Херсон,
Олешки та Гола Пристань для забезпечення карантинних заходів.
2. Про визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах та
можливих джерел їх фінансування для ефективного усунення наслідків
надзвичайної ситуації, роботу мобільних бригад із числа працівників органів
місцевого самоврядування і комунальних служб для здійснення контролю за
дотриманням вимог карантину.
3. Про порядок використання коштів закладами охорони здоров’я на
заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної
з СОУГО-19.
4. Про внесення змін до переліку об’єктів критичної інфраструктури, що
продовжують свою діяльність у період карантинних заходів.
ІНФОРМУВАЛИ:

Гусєв Ю.В., голова обласної державної адміністрації;
Миколаєнко В.В., Херсонський міський голова;
Дука О.О., голова Олешківської районної державної
адміністрації;
Золотаревський К.О., голова Голопристанської районної
державної адміністрації;
Онищенко А.І., голова Генічеської районної державної

2

адміністрації;
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в
області;
Бутрій Д.С., перший заступник голови обласної
державної адміністрації;
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації
ВИРІШИЛИ:

/

1. Голопристанській районній державній адміністрації, ГУ Національної
поліції в області, Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації,
ГУ Держпродспоживслужби в області, ДУ «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України», ГУ ДСНС в області:
1.1. Забезпечити припинення в’їзду/виїзду із села Малі Копані
Голопристанського району шляхом встановлення карантинних блокпостів на
автошляхах до цього населеного пункту.
1.2. Забезпечити 100% скринінгове обстеження мешканців вказаного села.
Термін негайно
-

2. ГУ ДСНС в області та ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр
МОЗ України» забезпечувати проведення дезінфекційних заходів у житлових,
культових, побутових та інших приміщеннях можливого перебування осіб, в
яких виявлено СОУШ-19.
Термін — негайно
3. Управлінню
інформаційних
технологій
обласної
державної
адміністрації узагальнити надану районними державними адміністраціями,
міськвиконкомами інформацію про потребу в засобах захисту медичних
працівників, дезінфікуючих засобах, безконтактних термометрах для
організації закупівель за єдиними державними цінами та розподілення між
опорними медичними закладами благодійної допомоги.
Термін до 15 години
02 квітня 2020 року
-

4. Надати керівникам закладів охорони здоров’я право на використання
наявних фінансових резервів для харчування персоналу та осіб, які
перебувають на обсервації, придбання засобів індивідуального захисту,
дезінфікуючих засобів та пально-мастильних матеріалів у період здійснення
заходів з протидії розповсюдження СОУГО-19.
Термін на період дії
карантинних обмежень
-

5. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:

з

5.1. Вирішити питання щодо перерозподілу медичних працівників для
забезпечення безперебійної роботи опорних медичних закладів (у першу чергу
м. Олешки).
5.2. Забезпечити розподіл засобів індивідуального захисту медичних
працівників по визначених опорних медичних закладах, насамперед тих, де
перебувають на лікуванні хворі на СОУГО-19.
Термін негайно
-

6. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного та районного значення:
6.1. Взяти під особистий контроль питання забезпечення закладів охорони
здоров’я, персоналу карантинних блокпостів засобами захисту, дезінфікуючими
засобами, харчуванням, а також безперебійне електропостачання та
облаштування місць відпочинку.
У разі перебоїв з постачанням вказаних засобів та послуг особисто
інформувати про це голову обласної державної адміністрації.
6.2. Визначити постачальників будівельних матеріалів для облаштування
карантинних блокпостів.
6.3. Для фінансування витрат на функціонування карантинних блокпостів,
утримання осіб, які перебувають на обсервації, залучити кошти резервних
фондів місцевих бюджетів, як це передбачено пунктом 7 Порядку фінансування
робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 04 лютого 1999 року № 140 (зі
змінами).
6.4. Узагальнити та надати до управління інформаційних технологій
обласної державної адміністрації інформацію про потребу в засобах захисту
медичних працівників, дезінфікуючих засобах та безконтактних термометрах.
6.5. Організувати своєчасне направлення до ДУ «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України» біоматеріалу для проведення досліджень.
6.6. У разі потреби в переміщенні або в облаштуванні нових карантинних
блокпостів узгоджувати це питання з керівником робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації, ГУ Національної поліції в області та Департаментом здоров’я обласної
державної адміністрації.
Термін негайно
-

6.7. Створити на підпорядкованій території мобільні бригади (гуманітарні
патрулі) із числа працівників органів місцевого самоврядування та
комунальних служб для здійснення контролю за дотриманням вимог карантину,
інформацію про їх роботу надавати голові обласної державної адміністрації та
штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (lorgvd@gmail.com, БІиаЬшks@ukr.net).
Термін щодня до 08 години
-

7. ГУ Національної поліції в області, ГУ ДСНС в області забезпечити
інформування населення с.Малі Копані шляхом залучення спецтехніки з
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гучномовцями про необхідність дотримання карантинних заходів, а також
впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів.
Термін - негайно
8.
Доповнити перелік об’єктів критичної інфраструктури,
продовжують свою діяльність у період карантинних заходів, затверджений
рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій від 25 березня 2020 року (протокол № 18) такими
об’єктами: Дирекція портів Південного регіону АСК «Укррічфлот»,
Херсонський державний завод «Палада», ТОВ «Смарт-Мерітайм груп»,
ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами», Херсонська регіональна
державна лабораторія ім. професора Л.С. Ценцовського Державної служби
України з питань безпечне
ахисту споживачів.
Голова комісії

Відповідальний секретар

Юрій ГУСЄВ

Олександр БІЛОУСОВ

щ

