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-таі1:ир-сіуга1і@к1юсІа.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 43
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
29 липня 2020 року
8:30
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусев 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 ситуацію, що склалася на території с. Сокологірне Генічеського
району Херсонської області у зв’язку зі складними погодними умовами.
2. Про оцінку епідемічної ситуації в області та наявність ознак для
впровадження протиепідемічних заходів відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.
3. Про стан готовності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до
літнього сезону 2020 року.
4. Про посилення роботи СОУШ-патрулів на території області.
5. Про розробку в установах, організаціях, на підприємствах незалежно
від форми власності гнучкого режиму робочого часу на період дії карантину.
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1. СЛУХАЛИ: Про ситуацію, що склалася на території с. Сокологірне
Генічеського району Херсонської
області у зв’язку зі складними
погодними умовами.
ДОПОВІДАЛИ:
Кіріяк Ю.П., начальник обласного центру з гідрометеорології,
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації, перший
заступник голови регіональної комісії з питань ТЕБ та НС,
Бекірова Г.Р., заступник голови Генічеської районної державної адміністрації,
які поінформували, що в період з 26 по 28 липня 2020 року на території
Генічеського району випали сильні опади у вигляді дощу (33,8 мм). Критична
ситуація склалася в с. Сокологірне. Стрімке накопичення поверхневих вод у
подовому пониззі села призвело до затоплення 45 приватних земельних ділянок
разом з розташованими на них житловими будинками та господарськопобутовими будівлями (садиби).
ВИРІШИЛИ:
1. Керуючись наказом МВС від 06 серпня 2018 року № 658 «Про
затвердження кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій», визнати, що на
території с. Сокологірне Генічеського району Херсонської області виникла
надзвичайна (небезпечна) подія природного характеру (далі - подія).
Однак, за даними прогнозів щодо можливого перебігу події, може
виникнути ситуація, яка згідно з Національним класифікатором надзвичайних
ситуацій ДК 019-2010 вважається надзвичайною природного характеру,
пов’язана із затопленням.
2. Сокологірненській сільській раді:
2.1. Забезпечити проведення першочергових робіт з відведення
поверхневих вод з території садиб мешканців села та об’єктів комунальної
сфери.
2.2. Мобілізувати місцеве населення для розчищення штучних та
створення тимчасових водостоків для відведення поверхневих вод за межі села.
2.3. Забезпечити дводенний запас пально-мастильних матеріалів за
рахунок місцевого бюджету для безперебійної роботи пересувних насосних
станцій.
Терміново
3. Головному управлінню ДСНС України в області, Херсонській обласній
комунальній аварійно-рятувальній службі направити до с. Сокологірне
необхідну кількість сил та засобів для ліквідації наслідків затоплення території.
Для безперебійної роботи техніки з відкачування поверхневих вод
залучити наявний матеріальний резерв пально-мастильних матеріалів.
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4. Генічеській райдержадміністрації, Сокологірненській сільській раді:
4.1. Розпочати комісійне обстеження об’єктів соціальної сфери та
приватних будинків, постраждалих унаслідок виникнення надзвичайної
ситуації, для підрахунку збитків.
Терміново
4.2. Про хід проведення першочергових невідкладних заходів з ліквідації
наслідків ситуації, пов’язаної із затопленням території с. Сокологірне
поверхневими водами, надавати оперативному черговому Департаменту з
питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації о 7.00,
10.00, 14.00 та о 17.00. У разі погіршення ситуації - негайно.
Термін - щодня до ліквідації НС
5. Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити
дотримання громадського порядку в районі проведення відновлювальних робіт
з ліквідації наслідків негоди.
Терміново
6. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації організувати моніторинг ситуації щодо проведення
першочергових невідкладних робіт з ліквідації наслідків зазначеної ситуації.

2. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та наявність
ознак для впровадження протиепідемічних заходів відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської
області, який повідомив, що за результатами оцінки епідемічних показників
встановлено, що протягом останніх 7 днів коефіцієнт виявлення випадків
інфікування на СОУГО-19 у Херсонській області складає 0,31%, а кількість
лабораторних досліджень методом ПЛР та ІФА - 82,1% на 100 тис. населення.
Підкреслив, що зазначені показники свідчать про незначне поширення
СОУГО-19 в області, яке може бути віднесене до «зеленого» рівня епідемічної
небезпеки згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який зазначив, що станом на 29 липня 2020 року на лікуванні
перебувають 14 осіб, з них середнього ступеня важкості - 13 осіб, важкого
ступеня - 1 особа, яка отримує кисень. Усього в області визначено для надання
медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19
0 закладів охорони здоров’я першої хвилі, в яких розгорнуто 429 ліжок.
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Загальний відсоток зайнятих ліжок хворими на гостру респіраторну
хворобу СОУГО-19 в області становить 3,26%. Наголосив, що відповідно до
зазначених показників область може бути віднесена до «зеленого» рівня
епідемічної небезпеки згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641.
ВИРІШИЛИ:
1 .3 метою запобігання поширенню на території області гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом БАИБ-СоУ^,
встановити карантин на період з 01 до 31 серпня 2020 року.
2. З урахуванням інформації доповідачів та зважаючи на показники, що
свідчать про незначне поширення СОУГО-19 у регіоні, територія області може
бути віднесена до «зеленого» рівня епідемічної небезпеки.
У разі відсутності до 01 серпня 2020 року рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про
встановлення рівня епідемічної небезпеки застосувати на території області
протиепідемічні заходи, передбачені для «зеленого» рівня епідемічної
небезпеки, та з 01 серпня 2020 року скасувати обмежувальні карантинні заходи,
прийняті попередніми протокольними рішеннями регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС, заборонивши тільки:
- проведення масових (культурних,
спортивних, розважальних,
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), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з
наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць у кожному окремому
кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу
із розміщенням учасників стоячи;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай,
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними
масками, та здійснює контроль за використанням засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами під час
перевезення, у тому числі виготовлених самостійно.
3. Незалежно від рівня епідемічної небезпеки на період дії карантину з
01 серпня 2020 року на території області заборонити:
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3.1. Перебування у громадських будинках і спорудах, громадському
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно.
3.2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про
взяття на облік бездомної особи.
3.3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.
3.4. Перетин державного кордону іноземцями та особами без
громадянства, крім осіб та за умов, зазначених у підпункті 4
пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.
3.5. Перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані
території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них
іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва,
сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована
в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на
території України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером
на території України (асистанс), та покриває витрати, пов’язані з лікуванням
СОУГО-19, та діє на строк перебування в Україні.
4. Суб’єктам господарювання на період карантину забезпечити виконання
протиепідемічних заходів, затверджених Головним державним санітарним
лікарем України.
5. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного
та районного значення, об’єднаним територіальним громадам, сільським та
селищним радам забезпечити негайне впровадження протиепідемічних заходів
відповідно до рівня епідемічної небезпеки, визначеного рішенням Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке
розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів
України (за посиланням http://covidl9.gov.ua).
Термін - постійно на період
карантину
6. ГУ Національної поліції в області:
6.1. Забезпечити необхідні заходи реагування у разі надходження
звернень про порушення вимог законодавства щодо карантинних обмежень.
6.2. Забезпечити контроль за виконанням особами зобов’язань щодо
самоізоляції.
6.3. Спільно із залученням представників Національної гвардії, органів
місцевого самоврядування забезпечити поточний контроль фактичного
перебування осіб на самоізоляції за зазначеними ними адресами шляхом
проведення перевірок.
Термін — постійно на період
карантину
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7. Департаменту соціального розвитку облдержадміністрації забезпечити:
7.1. Вжиття додаткових заходів до виявлення та обслуговування
одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний
соціальний супровід.
7.2. Соціальний супровід осіб, хворих на СОУГО-19.
7.3. Внесення до відповідної державної системи інформації про
неможливість здійснення соціального супроводу осіб, які не є хворими на
СОУГО-19.
8. Департаменту здоров’я облдержадміністрації, ДУ «Херсонський
обласний лабораторний центр МОЗ України» надавати до обласної державної
адміністрації інформацію про ознаки поширення СОУГО-19, а саме:
- відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених
для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком СОУГО-19;
- середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та
імуноферментного аналізу на 100 тис. населення;
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування СОУГО-19;
- показник динаміки зростання випадків інфікування СОУГО-19.
Термін - постійно на період
карантину
9. Херсонському прикордонного загону Південного регіонального
управління Держприкордонслужби України забезпечити виконання вимог
підпунктів 3.4 та 3.5 цього пункту протоколу.
Термін — постійно на період
карантину
10. Управлінню
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації
забезпечити висвітлення в засобах масової інформації протиепідемічних
обмежень, зазначених у підпунктах 3.1 - 3.5 цього пункту протоколу.
Термін - невідкладно
11. Виконавцям завдань щодня, починаючи з 02 серпня 2020 року,
надавати до регіональної комісії з питань ТЕБ та НС через Департамент з
питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації
(upns.oda@gmail.com) інформацію про стан виконання в області заходів,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2020 року
№641.
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3. СЛУХАЛИ: Про стан готовності дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку до літнього сезону 2020 року.
ІНФОРМУВАЛИ:
Чорненька Н.Є., директор Департаменту соціального розвитку обласної
державної адміністрації (інформація додається).
Дробиш І.А., начальник управління освіти і науки обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Бєляєв В.О., заступник начальника ГУ ДСНС України в області (інформація
додається).
Шевченко С.А., начальник ГУ Держпродспоживслужби в області (інформація
додається).
Овчарук О.О., заступник начальника управління нагляду промисловості та на
об’єктах підвищеної небезпеки ГУ Держпраці в області (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати міськвиконкомам
міст обласного та районного значення разом із сільськими та селищними
радами, об’єднаними територіальними громадами провести комісійні
перевірки готовності до відкриття та функціонування закладів оздоровлення і
відпочинку дітей, включивши до складу комісій представників Головних
управлінь Держпраці, Держпродспоживслужби та ДСНС України в області.
Термін - невідкладно
2. Головному управлінню Держпраці в області, Головному управлінню
Держпродспоживслужби в області, Головному управлінню ДСНС України в
області забезпечити участь представників у комісійних перевірках готовності
до відкриття та функціонування закладів оздоровлення і відпочинку дітей
у 2020 році.
Термін - невідкладно
3. Керівникам закладів оздоровлення та відпочинку дітей забезпечити:
3.1. Отримання форми № 318/0, затвердженої наказом МОЗ України від
11 липня 2000 року № 160.
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3.2. Дотримання санітарно-епідемічних вимог, викладених у відповідних
постановах Кабінету Міністрів України, розпорядженні Головного державного
санітарного лікаря України від 28 липня 2020 року № 45, у частині дотримання
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у
дитячих оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину
у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19.
3.3. До початку відкриття закладів забезпечити проведення тестування
працівників на СОУШ-19.
Термін - невідкладно
4. Департаменту соціального розвитку облдержадміністрації, управлінню
освіти і науки облдержадміністрації:
4.1. Забезпечити доведення до керівників закладів оздоровлення та
відпочинку дітей інформації щодо необхідності отримання форми № 318/0 для
своєчасного відкриття закладів.
Термін - невідкладно
4.2. Надати Головному управлінню Держпраці у Херсонській області
(іншим контролюючим органам) перелік закладів оздоровлення та відпочинку
дітей, що планують функціонувати в серпні 2020 року, із зазначенням назви
закладу, фактичної адреси, назви суб’єкта господарювання, коду ЄДРПОУ,
ГПБ керівника, контактного телефону з метою можливості організації
позапланових перевірок їх готовності до оздоровчого сезону з питань охорони
праці та промислової безпеки.
Термін —невідкладно
5. Рекомендувати Головному управлінню Держпраці у Херсонській
області у разі потреби провести позапланові перевірки стану охорони праці в
закладах оздоровлення та відпочинку дітей щодо безпечності їх
функціонування, за результатами поінформувати Департамент соціального
розвитку облдержадміністрації до 01 жовтня 2020 року.

4. СЛУХАЛИ: Про
області.

посилення

роботи

СОУШ-патрулів

на

території

ІНФОРМУВАВ Сулімов О.С., директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного
та районного значення, об’єднаним територіальним громадам, сільським та
селищним радам:
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1.1. Активізувати роботу СОУГО-патрулів під час проведення рейдів з
контролю за дотриманням протиепідемічних заходів та санітарно-епідемічних
вимог суб’єктами господарювання (магазинами, ринками, закладами
побутового обслуговування громадян, нічними клубами тощо).
1.2. Спільно з працівниками ГУ Національної поліції в області,
Національної гвардії забезпечити поточний контроль шляхом проведення
перевірки фактичного перебування осіб за зазначеними ними адресами
самоізоляції.
1.3. З метою здійснення поточного контролю на вулицях, у парках, інших
громадських місцях спільно з працівниками ГУ Національної поліції в області,
Національної гвардії проводити вибіркову перевірку документів, що
посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.
1.4. Провести зустрічі із суб’єктами господарювання (магазинами,
ринками, закладами побутового обслуговування громадян, нічними клубами
тощо) та перевізниками, що надають послуги на підпорядкованій території,
наголосивши на їх відповідальності за не виконання протиепідемічних заходів,
затверджених Головним державним санітарним лікарем України, а перевізників
за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та здійснення
контролю водіями за використанням засобів індивідуального захисту
пасажирами під час перевезення.
Термін - протягом карантину
5. СЛУХАЛИ: Про розробку в установах, організаціях, на підприємствах
незалежно від форми власності гнучкого режиму робочого часу на період
дії карантину.
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного
та районного значення, об’єднаним територіальним громадам, сільським та
селищним радам:
1.1. Опрацювати разом із суб’єктами господарювання 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.
1.2. Застосувати за можливості гнучкого режиму робочого часу, який,
зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних
категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу з метою обмеження
скупчення осіб у транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи.
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1.3. Розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з
урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для
забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу/з
роботи.
1.4. Установити початок робочого часу в органах виконавчої влади,
інших державних органах, органах місцевого самоврядування о 8.00 та в
органах соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного
фонду України о 10.00.
Термін постійно на період
карантину
2. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які провадять свою
діяльність у видах економічної діяльності: оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів, поштова та кур’єрська діяльність,
тимчасове розміщення та організація харчування, страхова діяльність,
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок забезпечити:
2.1. Внесення змін до режимів їх роботи з метою встановлення початку
роботи о 9.00, 10.00 чи більш пізній час.
Термін — постійно на період
карантину
2.2. Встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі
між особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або
наявність між ними відповідних захисних екранів.
2.3. Дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які
очікують дозволу на вхід до приміщень.

