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:upcivzah@khoda.gov.ua
ПРОТОКОЛ № 14
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
19 березня 2020року
15.00
(II поверх, кабінет
заступника голови ОДА)
Площа Свободи, 1,
м.Херсон

Головував Чабан ВЛ., заступник голови Херсонської обласної державної
адміністрації.
Присутні: члени регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, запрошені (за
списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про стан виконання в області постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2020 р. № 215 та протокольного рішення регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС від 17 березня 2020 року № 13.
СЛУХАЛИ:
1. Про стан виконання в області постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2020 р. № 215 та протокольного рішення
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 17 березня 2020 року № 13.
ІНФОРМУВАЛИ: Чабан В.І., Сулімов О.С., Литвин
Захарченко Д.А., Хондусь О.Л., Гагарінов Ю.П., Рудницький О.В.

Д.К.,

ВИРІШИЛИ:
1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного, районного значення, об’єднаним територіальним громадам,
підприємствам, установам організаціям всіх типів та форм власності

2

забезпечити безумовне виконання п.п. З п. 2 постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2020 року № 215 в частині заборони роботи закладів
торговельного обслуговування населення (ринків усіх типів та форм власності).
Невжиття відповідних заходів несе за собою кримінальну
відповідальність відповідно до статті 325 ККУ.
Про вжиті заходи щодо закриття ринків поінформувати до 08.00 год.
20 березня 2020 року організаційний відділ апарату обласної державної
адміністрації на електронну адресу 1orgvd@gmail.com.

1.2.
Вжити заходів щодо обмеження прийому фізичних осіб органа
закладами, підприємствами, установами, організаціями, що забезпечують
надання адміністративних послуг. В окремих випадках відповідні органи
можуть визначити перелік послуг та підстави для прийому фізичних осіб з
метою надання адміністративних послуг як невідкладних. Забезпечити надання
адміністративних послуг юридичним особам дистанційно.
Інформацію про такі заходи довести до відома населення з використанням
офіційних веб-сайтів та інших комунікаційних засобів.
Термін

-

до 20 березня 2020 року

1.3. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення та безперебійного
перевезення до робочих місць медичного та іншого персоналу, задіяного до
заходів протидії поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом.
Термін

-

до 20 березня 2020 року

1.4. Здійснити заходи з підготовки визначених місць обсервації.
Термін —до 23 березня 2020року

2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
2.1. Опрацювати питання щодо визначення серед населення та медичного
персоналу, з урахуванням симптоматики та контагіозності, груп ризику.
Термін

—

до 20 березня 2020 року

2.2. Спільно з обласним військовим комісаріатом опрацювати питання
щодо доцільності проведення спеціальних зборів з військовозобов’язаними
відповідних медичних спеціальностей, які перебувають поза межами системи
охорони здоров’я з метою їх можливого залучення до виконання заходів
стабілізації епідемічної ситуації, зумовленої гострою респіраторною хворобою
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
2.3. Надати до Чорноморської митниці та ГУ НП в області перелік товарів
протиепідемічного призначення.
Термін

-

до 20 березня 2020року

з

2.4.
Забезпечити дотримання громадянами умов самоізоляції залучивш
сімейних лікарів.
Термін —до 20 березня 2020 року

3. ГУ Держпродспоживслужби в області спільно з ГУ Держпраці в
області опрацювати питання щодо можливості відрядження (делегування) своїх
працівників з відповідною медичною освітою в тимчасове підпорядкування ДУ
«Лабораторний центр МОЗ» з метою використання вказаного людського
ресурсу для забезпечення проведення своєчасних епідеміологічних
розслідувань.
Термін - до 20 березня 2020 року

4. Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації
визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, першочергова діяльність
яких необхідна для забезпечення функціонування області і громадян, та спільно
з Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури, обласної державної
адміністрації організувати їх належне транспортне забезпечення.
Термін —до 20 березня 2020року

4.1. Рекомендувати підприємствам здійснити перепрофілювання своїх
потужностей під виробництво масок та засобів медичного захисту.
Термін - до 20 березня 2020року

5. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури ОДА
забезпечити погодження паспортів маршрутів для здійснення спеціальних
регулярних перевезень медичного та іншого персоналу, задіяного до заходів з
протидії поширенню на території області гострої респіраторної хворобою
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 по приміським і
внутрішньо обласним маршрутам.
Термін

-

до 20 березня 2020 року

5.1. Рекомендувати підприємствам, що забезпечують життєдіяльність
населення, здійснювати спеціальні регулярні перевезення працівників власним
автотранспортом (за договорами з автопідприємствами) або впровадити
гнучкий графік роботи.
Термін —до 20 березня 2020року

6. Управлінню інформаційних технологій звернутися до операторів
мобільного зв’язку щодо організації відправлення смс-повідомлень особам, що
прибули до України із-за кордону, щодо дотримання обов’язкових карантинних
заходів за місцем проживання не менше 14 діб.
Термін - до 20 березня 2020року

7.
ГУ Пенсійного фонду України в області повідомити пільгові катего
громадян про тимчасове призупинення (на строк дії карантину) надання пільг з
проїзду в громадському транспорті.
Термін - до 20 березня 2020 року
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8.
ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України» надат
рекомендації щодо дій у разі захоронения осіб, померлих внаслідок
захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену
коронавірусом.
Термін

-

до 20 березня 2020року

9. Управлінню освіти і науки ОДА забезпечити виконання умов карантину
та здійснення протиепідемічних заходів у гуртожитках.
Термін - до 20 березня 2020року

10.
АТ
«ЕК
«Херсонсобленерго»,
АТ
«Херсонгаз»
МКП
«Херсонводоканал» планові та позапланові відключення для проведення
регламентних робіт здійснювати лише за погодженням з місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Термін - до 20 березня 2020року

Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар

Олександр БІЛОУСОВ

