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!:ирсіугаЬ@,к1юсІа. gov.ua
ПРОТОКОЛ № 13
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
17 березня 2020 року
15.00
(І поверх, зал засідань)
Площа Свободи, 1,
м.Херсон
Головував Чабан В.І., заступник голови Херсонської обласної державної
адміністрації.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій, запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
Про стан впровадження попереджувальних заходів щодо розповсюджен
нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) на території області.
СЛУХАЛИ:
1. Про стан впровадження попереджувальних заходів щодо
розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУП)-19) на території
області.
ІНФОРМУВАЛИ: Чабан В.І., Сулімов О.С., Короленко В.М., Рудницький О.В.
За результатами засідання коміся вирішила невідкладно - до покращення
епідемічної ситуації:
1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного, районного значення, об’єднаним територіальним громадам, забезпечити
організацію виконання та контроль за дотриманням на відповідній території вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 року № 215, своєчасним
і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, а саме за
забороною:
1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 3 квітня 2020 року;
2) з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року проведення всіх масових
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та
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інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для
забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
3) з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу суб’єктів
господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів
громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури,
торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі
продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та
виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та
страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг
з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту;
4) надати до 16 години в організаційний відділ апарату облдержадміністрації:
- перелік осіб похилого віку та малозахищених верств населення, які мають
найбільший ризик настання летальних наслідків та потребують забезпечення
продовольством, ліками та предметами першої необхідності;
- перелік волонтерів зокрема з медичною освітою, для їх можливого залучення
до роботи із хворими на коронавірус;
- перелік організації надання послуг з громадського харчування із
застосуванням адресної доставки..
5) опрацювати питання щодо доставки громадян в медичні заклади для
проходження процедури гемодіалізу за програмо «соціальне таксі».
6) забезпечити цілодобове постачання питної води в населених пунктах де
послуга надавалась за графіком.
7) на період дії карантину заборонити відкриття навігації маломірних суден у
2020 році.
2. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечити
контроль щодо заборони відвідування закладів освіти її здобувачами до 3 квітня
2020 року.
3. Управлінню культури, молоді та спорту забезпечити контроль щодо
заборони проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування;
4. Департаменту соціального розвитку облдержадміністрації взяти на
постійний контроль забезпечення осіб похилого віку та малозахищених верств
населення, які мають найбільший ризик настання летальних наслідків
продовольством, ліками та предметами першої необхідності.
5. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації спільно з
Чорноморським міжрегіональним управлінням Укртрансбезпеки, органами
місцевого самоврядування, ОТГ забезпечити контроль щодо заборони з 12 год. 00
хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року:

з

- регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним
транспортом у приміському, міжміському внутрішньо обласному і міжобласному
сполученні (крім перевезення легковими автомобілями);
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі у
міських тролейбусах та автомобільному, водному транспорті, що здійснює
регулярні пасажирські перевезення на маршрутах у звичайному режимі руху;
- перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують
регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі
маршрутного таксі;
- заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення
пасажирів у приміському, міжміському внутрішньо обласному і міжобласному
сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним
перевізникам, які виконують такі перевезення;
- надати роз’яснення перевізникам щодо правил здійснення заходів із
попередження коронавірусної хвороби в частині доставки осіб до місць обсервації.
- заборони з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року
перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього
сполучення (приміському, міському, регіональному та дальньому).
Крім перевезень за погодженням з Міністерством інфраструктури,
Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної прикордонної
служби.

6. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити
контроль:
- щодо припинення проведення планових заходів з госпіталізації та планових
операцій, крім термінових та невідкладних;
- готовністю та перепрофілювання медичних закладів для прийому та
лікування інфікованих хворих у тяжких станах.
- забезпечити щоденне подання Міністерству охорони здоров’я інформації про
здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації скласти
реєстр торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
7. Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити контроль
за виконанням заходів постанови Кабінету Міністрів України від
16 березня
2020 р. № 215., а саме заборони роботи суб’єктів господарювання, які передбачають
приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів,
кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної
діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового
обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування,
пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного
призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а
також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського
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харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.
8. ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області забезпечити контроль:
8.1. За системами водопостачання і водовідведення населених пунктів в
частині відповідності питної води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», затв. наказом МОЗ
України від 12.05.2010 №400 санітарним нормам.
8.2. За здійснення заходів спрямованих на запобігання торгівлі харчовими
продуктами на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, скверах та в інших
невстановлених місцях, які не відповідають вимогам санітарних заходів.
8.3. Забезпечити контроль закладів громадського харчування (ресторанів, кафе
тощо) за дотримання санітарних норм при організації діяльності з надання послуг
з громадського харчування із застосуванням адресної доставки.

9.
Управлінню суспільних комунікацій облдержадміністрації до 20 бере
2020 року розмістити в ЗМІ соціальну рекламу про те, «як запобігти коронавірусу».
10. Організаційному відділу апарату обласної державної адміністрації
розробити форму звітності щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2020 року № 215, та своєчасним і повним проведенням
профілактичних і протиепідемічних заходів.
11. Керівникам установ та організацій, відповідальним за виконання завдань
визначених цим протоколом, про вжиття заходів інформувати обласну державну
адміністрацію та Департамент здоров’я облдержадміністрації за встановленою
формою.
Термін —щоп ’ятниці
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар

Олександр БІЛОУСОВ

