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-таіІ:up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 15
засідання міжвідомчого оперативного штабу регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
20 березня 2020 року
15.00
(II поверх, кабінет
заступника голови ОДА)
Площа Свободи, 1,
м.Херсон
Головував Гусєв Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації.
Присутні: члени міжвідомчого оперативного штабу регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про стан виконання в області постанови Кабінету Міністрів України
від 16 березня 2020 р. № 215 та протокольних рішень регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС.
СЛУХАЛИ:
1. Про стан виконання в області постанови Кабінету Міністрів
України від 16 березня 2020 р. № 215 та протокольних рішень регіональної
комісії з питань ТЕБ та НС .
ІНФОРМУВАЛИ:
Прокудін О.С.

Чабан В.І.,

Короленко В.Р.

Дронгаль К.А,

ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного,
районного значення, об’єднаним територіальним громадам:
1.1.
Для безперебійної роботи медичних закладів та об’єктів критично
інфраструктури вжити заходи щодо дотримання перевізниками між

2

інтервальних графіків руху рейсових маршрутних таксі, забезпечивши
знаходження на маршруті транспортних засобів, що відповідала до введення
карантинних
обмежень.
Передбачити
перевізникам
не
заборонені
законодавством види стимулювання.
1.2. Розробити та погодити з організаторами перевезень, за спрощеною
системою, маршрути спеціальних регулярних перевезень з можливістю
залучення шкільних автобусів та транспортних підприємств за договорами.
1.3. Створити місцеві антикризові штаби по забезпеченню незахищених
верств населення продуктами харчування та медикаментами.
1.4. За зверненням Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації для проживання іногородніх медичних працівників визначити
місця у сфері готельного бізнесу за рахунок коштів місцевого бюджету та
інших джерел не заборонених законодавством.
Термін - підчас дії карантину
2. Херсонському міськвиконкому, Білозерській, Олешківській районним
державним адміністраціям для перевезення працівників до базових лікарень із
запобігання протидії коронавірусній інфекції (КНП «ХОІЛ ім. Горбачевського»
ХОР, станцій швидкої медичної допомоги, ім. Лучанського, ім. Тропіних) та
підприємств життєзабезпечення населення (м.Херсон - до населених пунктів:
Комишани, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Приозерне.), організувати за
спрощеною системою, маршрути спеціальних регулярних перевезень із
залученням шкільних автобусів та транспортних підприємств за договорами.
Терміново
3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
на яких не поширюється дія постанови КМУ від 11 березня 2020 року № 211
(зі змінами від 16 березня 2020 року № 215) звернутися до організаторів
перевезень щодо оформлення рейсів спеціальних регулярних перевезень за
спрощеною системою.
Термін підчас дії карантину
-

4. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної
державної адміністрації (організатору перевезень), ГУ Національної поліції
України в області, Черноморському міжрегіональному управлінню
Укртрансбезпеки у Херсонській області забезпечити погодження спеціальних
регулярних перевезень за спрощеною процедурою на засіданні міжвідомчого
оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Терміново

з

5. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної
державної адміністрації скласти та надати до обласної державної адміністрації
перелік підприємств та маршрутів спеціальних регулярних перевезень.
Терміново
6. Підприємствам, що здійснюють спеціальні регулярні перевезення
забезпечити:
6.1. Перевезення громадян відповідно до паспортної кількості посадкових
місць в засобах індивідуального захисту (медичні маски) у водія та пасажирів.
6.2. Санітарну обробку транспортного засобу після проходження кожного
рейсового маршруту.
7. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
7.1. Переглянути умови базових закладів охорони здоров’я щодо захисту
медичних працівників в період проведення протиепідемічних заходів, та
організувати їх страхування.
Терміново
7.2. Розробити обласну Програму з запобігання поширенню, діагностики
та лікування на території Херсонської області СОУШ-19.
Термін - до 23 березня 2020року
8.
Головному управлінню
Національної поліції в області,
ГУ Держпродспоживслужби в області, ГУ Держпраці в області здійснити
спільними групами перевірки щодо дотримання на території області
карантинного режиму.
Термін —постійно
9. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
розробити та оприлюднити шляхом залучення операторів мобільного зв’язку
текстове повідомлення (238 символів з урахуванням пробілів) з номерами
телефонів контактних центрів області, за якими населення може отримати
інформацію щодо карантинних заходів, які впроваджені на території.
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Олександр БІЛОУСОВ

