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 № 41
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
16 липня 2020 року
15:00
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)

Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації,
голова комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (згідно зі списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області в рамках адаптивного
карантину.
2. Про виявлення порушень санітарно-епідемічних вимог суб’єктами
господарювання.
3. Про затвердження алгоритму спільних дій у разі виникнення випадку
захворювання на СОУЮ-19 у закладах, що надають послуги з розміщення
населення.
4. Про проведення ІФА-тестування особового складу ГУ ДСНС в області
та працівників Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації.
5. Про деякі питання проходження пожежонебезпечного періоду в
області.
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1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області в рамках
адаптивного карантину.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської
області, який повідомив, що з 09 червня по 15 липня 2020 року захворюваність
на СОУГО-19 у Херсонській області складає 0,48 випадку на 100 тис. населення,
кількість лабораторних досліджень методом ПЛР та ІФА - 102,9 на
100 тис. населення, а коефіцієнт виявлення склав 0,33%. Підкреслив, що
область відповідає вимогам постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 року № 392 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500), та не потребує посилення
протиепідемічних заходів на її території.
Бондарева Л.В., заступник директора Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації, яка зазначила, що станом на 16 липня 2020 року на
лікуванні перебувають 13 осіб, з яких 5 - у КНП «Херсонська обласна
інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського» Херсонської обласної ради, ще
8 осіб перебувають на лікуванні під наглядом медичних працівників вдома.
Підкреслила, що зазначені показники дозволяють продовжити в області дію
пом’якшувальних заходів у рамках адаптивного карантину.
ВИРІШИЛИ:
1. В.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
Хондусю О.Л. з урахуванням оцінки епідемічної ситуації в області та за
наявності в регіоні ознак для посилення протиепідемічних заходів направляти
голові регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій подання щодо посилення протиепідемічних заходів на
території області або її окремих адміністративно-територіальних одиниць.
Термін - невідкладно
2. Міськвиконкомам за участю ГУ Національної поліції в області,
Чорноморського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки вжити
відповідних заходів до регулярного контролю за дотриманням перевізниками
встановлених карантинних та протиепідемічних вимог під час перевезення
пасажирів у містах транспортом загального користування.
Термін - невідкладно
2. СЛУХАЛИ: Про виявлення порушень санітарно-епідемічних вимог
суб’єктами господарювання.
ІНФОРМУВАЛИ: Захарченко Д.А., заступник начальника ГУ Національної
поліції в області (інформація додається);

з

Шевченко С.А., начальник ГУ Держпродспоживслужби в
області (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Представникам
ГУ
Національної
поліції
в
області,
ГУ Держпродспоживслужби в області, районним державним адміністраціям
у складі СОУГО-патрулів продовжити посилену роботу з контролю за
дотриманням санітарно-епідемічних вимог суб’єктами господарювання
(магазинами, ринками, закладами побутового обслуговування громадян,
нічними клубами тощо).
Термін - постійно на період
карантину
2. Рекомендувати
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним
громадам, сільським та селищним радам забезпечити участь підпорядкованих
працівників у складі СОУГО-патрулів під час проведення рейдів з контролю за
дотриманням санітарно-епідемічних вимог суб’єктами господарювання
(магазинами, ринками, закладами побутового обслуговування громадян,
нічними клубами тощо).
Термін
постійно на період
карантину
—

3. ГУ Національної поліції в області:
3.1. Забезпечити необхідні заходи реагування у разі надходження
звернень про порушення вимог законодавства щодо карантинних обмежень.
3.2. Щодня надавати до регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації
(upns.oda@gmail.com) інформацію про стан виконання в області заходів,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року
№ 392 (зі змінами).
Термін на період карантину
-

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 питання 5
протоколу № 40 засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 07 липня 2020 року.
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3. СЛУХАЛИ: Про затвердження алгоритму спільних дій у разі
виникнення випадку захворювання на СОУГО-19 у закладах, що надають
послуги з розміщення населення.
ВИРІШИЛИ: затвердити алгоритм спільних дій у разі виникнення випадку
захворювання на СОУГО-19 у закладах, що надають послуги з розміщення
населення, що додається.
4. СЛУХАЛИ: Про проведення ІФА-тестування особового складу
ГУ ДСНС в області та працівників Департаменту здоров’я обласної
••
• •
•••
державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити
проведення тестування методом ІФА особового складу ГУ ДСНС в області за
територіальним принципом, а також працівників Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації.
Термін
постійно на період
карантину
-

2. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації
підготувати матеріали для виділення коштів з резервного фонду обласного
бюджету для здійснення заходів з перевезення осіб, які підлягають тимчасовій
обсервації.
Терміново
3. Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації за
результатами розгляду поданих матеріалів підготувати проект розпорядження
голови облдержадміністрації про виділення з резервного фонду обласного
бюджету коштів для здійснення заходів з перевезення осіб, які підлягають
тимчасовій обсервації.
У триденний термін після
отримання матеріалів
4. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації:
4.1. Забезпечити фінансування здійснення закупівлі тестів для проведення
дослідження методом ІФА.
4.2. Визначити джерела фінансування з обласного бюджету заходів з
перевезення осіб, які підлягають тимчасовій обсервації.
Невідкладно
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5. СЛУХАЛИ: Про
періоду в області.

деякі

питання

проходження

пожежонебезпечного

ВИРІШИЛИ:
1. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування забезпечити:
- влаштування захисних протипожежних смуг навколо населених пунктів,
котеджних містечок, дачних і садових товариств, об’єктів, розміщених у
лісових масивах, прибирання у літній період сухої рослинності та вітролому з
метою недопущення перекидання лісових пожеж на будинки та споруди, а у
разі виникнення пожежі на об’єктах - поширення вогню на лісові масиви;
- продовження спільно з ГУ Національної поліції, обласним управлінням
лісового та мисливського господарства посиленої роботи з проведення рейдів і
патрулювання найбільш пожежонебезпечних лісових масивів з метою
контролю за дотриманням лісокористувачами, населенням та підприємствами
вимог пожежної безпеки;
- контроль за дотриманням агропідприємствами, фермерами та
населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час збирання
врожаю, недопущення спалювання стерні, сухостою та сміття на
сільгоспугіддях і присадибних ділянках.
протягом
Термін
пожежонебезпечного періоду
Рішення з усіх питань
підтримано всіма членами ком

їлосно та

Голова комісії
А'

Перший заступник голови ком

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

