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-таі!:ир-сіvzah@khoda.aov.ua

ПРОТОКОЛ №11
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
12 березня 2020 року
13.00
(І поверх, зал засідань)
Площа Свободи, 1,
м.Херсон
Головував Чабан В.І.,
адміністрації.

заступник голови Херсонської обласної державної

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про
стан впровадження попереджувальних
розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19.

заходів

СЛУХАЛИ:
1. Про стан впровадження попереджувальних заходів
розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19.

щодо

щодо

ДОПОВІДАЛИ: Литвин Д.К., Пасіка А.В., Сулімов О.С., Мітьковський Г.В.
Князева О.В., Дробиш І.А., голови районних, міських комісій з питань ТЕБ та
НС, голови об’єднаних територіальних нромад.

Заслухавши інформацію доповідачів коміся вирішила:
1. Обласній, районним державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування, об’єднаним территориальным громадам:
1.1.
Доповісти про виконання вимог постанови кабінету Міністр
України від 11 березня 2020 року № 211 у частині заборони відвідування
закладів освіти її здобувачами;
Термін: до 16-00 години 12 березня 2020року

2

1.2. Визначити відповідальних осіб, які згідно графіків, розроблених
Міністерством охорони здоров’я України, здійснюватимуть контроль за
обробкою дезінфікуючими засобами місць масового перебування людей
Термін: невідкладно - до покращення
епідемічної ситуації
1.3. Для поповнення місцевих матеріальних резервів дезінфікуючими та
медичними засобами задіяти місцеві бюджети всіх рівнів.
Термін: невідкладно - до покращення
епідемічної ситуації
/

1.4. Провести роз’яснювальну роботу керівниками підприємств, установ
та організацій усіх форм власності щодо відношення зі своїми працівниками та
трудовими колективами на період проведення попереджувальних заходів щодо
недопущення розповсюдження нової коронавірусної інфекції.
Термін: з 13 березня 2020року
1.5. Уточнити перелік сил та засобів, що залучаються до проведення
протиепідемічних заходів відповідно до затверджених планів реагування.
Термін: з 13 березня 2020року
1.6. Опрацювати спільно із службами соціального захисту і соціальними
працівниками на місцях щодо контролю за людьми похилого віку та з
обмеженими можливостями, які залишились без піклування, організувавши
доставку продуктів харчування, ліків, тощо на дому.
Термін: з 13 березня 2020року
1.7. Максимально обмежити пересування між населеними пунктами, а
також пересування населення в громадських місцях без крайньої потреби;
- скасувати усі нарадчі, контролюючі заходи та засідання колегіальних і
дорадчих органів (комісії з питань ТЕБ та НС перевести у режим телефонних
або відео конференцій) у тому числі органів місцевого самоврядування;
- скасувати до особливого розпорядження проведення особистих
прийомів громадян в усіх органах державної влади та органах місцевого
самоврядування;
- перевести усі масові соціально значимі заходи в режим здійснення
інтернет-стримінгу.
Термін: з 13 березня 2020 року

з

1.8. Визначити заклади (потенційного місця) для проведення обсервації
осіб з ознаками гострого респіраторного захворювання, спричиненого
коронавірусом. Інформацію надати на електронну адресу Департаменту
здоров’я обласної державної адміністрації та Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи та для проведення їх обстеження.
Термін: до 10-00 години 13 березня 2020року
1.9. Прр хід виконання завдань п. 1 щоденно до 13-00 надавати
інформацію на електронну адресу Департаментам облдержадміністрації: з
питань цивільного захисту та оборонної роботи, здоров’я.
2.
АТ
«Херсонобленерго»
сприяти
у
електропостачанняКНП
"Херсонський
обласний
заклад
психіатричної допомоги" ХОР (с.Степанівка).
Термін: невідкладно

підключенні
з
надання

3. МКП «Херсонський водоканал» надати технічну допомогу у
водопостачанні КНП "Херсонський обласний заклад з надання психіатричної
допомоги" ХОР (с.Степанівка).
Термін: невідкладно
4. Адміністрації ТРЦ «Фабрика» з метою обмеження контактування
великих груп осіб, використовуючи проектні можливості впровадити позонне
відокремлення потоків споживачів тазабезпечити санітарну обробку площ
торгово-розважального центру.
Термін: невідкладно
до покращення
епідемічної ситуації
-

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар

Олександр БІЛОУСОВ

д

