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-таі1:ир-сіугаЬ@кЬосІа.еоу.иа

ПРОТОКОЛ № 20
позачергового засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ЗО березня 2020 року
17.30
Облдержадміністрація
(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, заступник голови правління
АТ «Херсонобленерго».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вжиття заходів щодо своєчасного підключення до електроенергії
блокпостів на території області для забезпечення карантинних заходів.
2. Про недопущення відключення від електроенергії об’єктів критичної
інфраструктури та населення в умовах карантину.
3.
Про посилення карантинних заходів у місцях, де виявлено коронавірусн
інфекцію (СОУГО-19), в межах Генічеського району.
ІНФОРМУВАЛИ: Гусєв Ю.В., голова обласної державної адміністрації;
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації;
Бутрій Д.С., перший заступник голови обласної державної
адміністрації;
Богданович А.Я., заступник голови обласної державної
адміністрації;
Онищенко АЛ., голова Генічеської районної державної
адміністрації;
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в області;
Зайцев М.В., директор Департаменту енергетики та екології
обласної державної адміністрації;
Толстіков ЮЛ., представник АТ «Херсонобленерго»;
Макаренко С., начальник інформаційно-консультативного
центру АТ «Херсонобленерго»
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ВИРІШИЛИ:
1.
Генічеській районній державній адміністрації, Департаменту енергетики т
екології обласної державної адміністрації, ГУ ДСНС України в області забезпечити
встановлення на блокпостах в’їзду-виїзду з м. Генічеська дизель-генераторів для
цілодобового постачання електроенергії та належного функціонування блокпостів.
Термін негайно
-

2. АТ «Херсонобленерго»:
2.1. Забезпечити підключення до електромереж блокпостів, що функціонують у
карантинних зонах на території Генічеського району (виїзди у бік смт Новоолексїївка,
Арабатської стрілки та с. Азовське).
Термін - до 01 квітня 2020 року
2.2. У разі встановлення в подальшому карантинних блокпостів на території
області здійснювати невідкладне їх підключення до мереж електроживлення
відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації.
Термін - негайно
2.3. Забезпечити працівників, які проводять звірку показників лічильників
населення, засобами індивідуального захисту.
Термін негайно, до завершення
карантинних обмежень
-

3. Департаменту енергетики та екології обласної державної адміністрації
забезпечити контроль за виконанням завдань, визначених пунктами 1 - 2 цього
протоколу.
4. ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області,
ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України», юридичному
управлінню обласної державної адміністрації вивчити питання щодо можливості
запровадження особливих умов в’їзду-виїзду з м. Генічеська.
Термін -3 1 березня 2020 року
5. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації спільно з
комунальною установою «Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр
медичної статистики» Херсонської обласної ради:
5.1. Створити публічну Google-мaпy із зазначенням на ній офіційно
підтверджених випадків захворювання на СОУГО-19 по Херсонській області,
забезпечувати щоденне оновлення цієї мапи.
5.2. Електронне посилання на новостворену Google-мaпy довести до відома
керівництва управління інформаційних технологій та управління суспільних
комунікацій обласної державної адміністрації.
Термін - до 03 квітня 2020 року
6. Управлінням обласної державної адміністрації: інформаційних технологій та
суспільних комунікацій розмістити інформацію про створену Google-мaпy на сайті
Херсонської обласної державної адміністрації та в соціальних мережах.
Термін - до 03 квітня 2020 року

7. ГУ Держпродспоживслужби в області забезпечити проведення на території
Херсонської області комісійних перевірок закладів загального користування, які
функціонують у період карантину (магазини, аптеки тощо), в частині дотримання ними
санітарно-епідемічних вимог. За результатами проведеної роботи надати копії
відповідних актів перевірок до районних державних адміністрацій і органів місцевого
самоврядування.
Термін - до 01 квітня 2020 року
8. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування
вжити заходів щодо розміщення суб’єктами господарювання попереджувальних
плакатів про порядок допуску відвідувачів до торговельних приміщень.
Термін —до 03 квітня 2020 року
9. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
9.1. Скласти й надати до штабу з ліквідації надзвичайної ситуації
(lorgvd@gmail.com) повний реєстр мобільних медичних бригад та їх комплектування
на території області.
Термін - до 31 березня 2020 року
9.2. Забезпечити необхідним обладнанням пункти скринінгового медичного
сортування в установлених ГУ ДСНС України в області наметах на території лікарень
першої хвилі госпіталізації.
Термін до 03 квітня 2020 року
-

10. Структурним підрозділам обласної державної адміністрації, територіальним
органам центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції щодня до
08 години інформувати Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
обласної державної адміністрації в електронному вигляді (upns.oda@gmail.com) про
стан виконання заходів, визначених
.
протоколом № 5 позачергового
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 25 березня 2020 року, за формою, що додається.
Протягом режиму
надзвичайної ситуації

11.
Виконавцям завдань, визначених цим протоколом, в установлені термін
інформувати про їх реалізацію Департамент з питань цивільного захисту та оборонної
роботи на електронну адресу: upns.oda@gmail.com.

Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

/

Олексій ШЕЛУДЬКО

