ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
^^^гоЛ/шакова^П.^іЛ>(ерсон.Л3000^те^

ПРОТОКОЛ № 16
засідання міжвідомчого оперативного штабу регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
23 березня 2020року
9.00
Площа Свободи, 1,
І поверх, зал засідань,
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 здійснення місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними громадами заходів
щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУГО-19 на території області.
СЛУХАЛИ:
1. Про стан здійснення місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, об’єднаними територіальними
громадами заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу СОУГО19 на території області.
ІНФОРМУВАЛИ: Чабан В.І., Козир С.В., Короленко В.Р. Дронгаль К.А,
Прокудін О.С.

ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам міст обласного,
районного значення, об’єднаним територіальним громадам:
1.1.
Підготувати на надати до Департаменту економічного розвитку
обласної державної адміністрації (1ш усМ к21(^таі1,сот)
по кожній

2

адміністративно-територіальній одиниці перелік підприємств «критичної
інфраструктури», що продовжують працювати в період надзвичайного стану та
карантину.
Термін - до 16 години
23 березня 2020 року
1.2. Надати до районних відділів ГУ ДСНС України в області маршрути,
та кількість зупинок для обробки дезинфікуючими розчинами.
Термін - до 24 березня 2020 року
1.3. Вжити комунікаційних заходів щодо організацій спільних рейдів з
працівниками територіальних підрозділів головних управлінь Національної
поліції, Держпраці та Держдпродспоживчслужби в області щодо дотримання
суб’єктами господарювання (у тому числі ринків ) карантинного режиму.
Списки груп надати до обласної державної адміністрації.
Термін - до 24 березня 2020 року
1.4. Зняти карантинні обмеження з зоомагазинів та відділів, що
реалізують сухі корма для котів, собак, гризунів, птиць та інших тварин.
Терміново
2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
2.1. Надати в обласну державну адміністрацію перелік матеріальних
цінностей медичного призначення державного резерву України у місцях
зберігання (складах), розташованих на території області
Термін - до 16 години
23 березня 2020 року
2.2. Надати ГУ ДСНС України в області склад дезинфікуючого розчину
для обробки транспортних засобів, зупинок громадського транспорту, тощо.
Терміново
3. Головному управлінню Національної поліції в області, Херсонському
зональному відділу ВСП ЗСУ організувати спільне патрулювання щодо
дотримання громадського порядку під час карантинного режиму на території
базових медичних закладів та закладах освіти.
Термін - постійно
4. Управлінню культури, молоді та спорту обласної державної
адміністрації звернутись до голів релігійних установ області щодо дотримання
карантинних заходів (1-2 метри в засобах індивідуального захисту) під час
проведення богослужінь і культових заходів.
Термін - до 24 березня 2020 року

з

5. Департаменту розвитку економіки облдержадміністрації забезпечити:
5.1. Моніторинг цін на товари першої необхідності (у т.ч. харчової групи,
індивідуального захисту)
5.2. Рекомендувати суб’єктам господарювання забезпечити продаж
продуктів харчування в захисних упаковках.
Термін - на період карантинних обмежень
6. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної
державної адміністрації створити єдиний реєстр маршрутів спеціальних
регулярних перевезень.
7. Херсонському прикордонному загону:
7.1. Налагодити співпрацю з прикордонними та суміжними областями
щодо надання переліку осіб, що прибули з інших країн та направляються в
Херсонську область на обсервацію або самоізоляцію.
7.2. Розглянути питання щодо зобов’язання осіб, що прибули з інших
країн і направляються на обсервацію або самоізоляцію, для відслідковування
реального географічного місця знаходження, постійно активувати режим
«£ео1оса1:іоп» на мобільному пристрої.
Терміново
8. Головному управлінню Національної поліції в області вжити
комунікаційних заходів щодо організації супроводження осіб, зазначених п.п
7.1. до місця обстеження на території області.
Терміново
9. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
оприлюднити на сайті обласної державної адміністрації:
9.1. Інформацію щодо порядку погодження документації для організації
спеціальних регулярних перевезень під час карантинних заходів та введення
надзвичайного стану.
9.2. Інформацію щодо порядку виготовлення засобів індивідуального
захисту (марлевих пов’язок) в домашніх умовах.
10. Затвердити розрахунок спільних постів у складі представників: ГУ НП
в області, управління Патрульної поліції в області, Херсонського зонального
відділу ВСП ЗСУ, ГУ ДСНС України в області, КНП «обласний територіальний
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (додаток 1- на
території м.Херсон), (додаток 2 - на території області).
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11.
Банківським установам всіх видів та форм власності, що здійснюють
свою діяльність на території Херсонської області, забезпечити обробку
банкоматів та терміналів дезінфікуючими засобами, а також поінформувати
своїх клієнтів щодо проведення зазначеної обробки РОБ терміналів.
Контроль за виконанням п. 11 покласти на Департамент фінансів обласної
державної адміністрації.
Перший заступник голови комісії

Вадим ЧАБАН

Відповідальний секретар комісії

Олександр БІЛОУСОВ

