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 №8
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
04 березня 2020року
10.00

Облдержадміністрація,
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, 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 виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету
запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру,
пов’язаної з можливим поширенням коронавірусу на території області.
СЛУХАЛИ:
1. «Про Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету
на запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру,
пов’язаної з можливим поширенням коронавірусу на території області.
ДОПОВІДАЛИ: Короленко В.М., Година-Арюпін Т.Г., Пасіка А.В.
Короленко В.М., - директор Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації, який повідомив про те, що 26.02.2020 під
головуванням голови обласної державної адміністрації відбулося засідання з
питань організації роботи із запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, на території
Херсонської області за участі представників силових структур, керівників
Департаменту здоров'я облдержадміністрації, ДУ «Херсонській ОЛЦ МОЗ
України, Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій
України в області, комунального підприємства «Міжнародний аеропорт
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Херсон». На засіданні були розглянуті питання стосовно стану готовності
профілактичних і протиепідемічних заходів щодо попередження завезення і
розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, організації на пунктах пропуску
через адміністративну межу з АР Крим, державний кордон України з країнами
ЄС міжнародних аеропортів та морських портів проведення температурного
скринінгу осіб, що прибувають до України, їх візуального огляду та
опитування; можливості інфекційних лікарень та відділень надавати медичну
допомогу та інтенсивну терапію дітям та дорослим у випадках підозри на
гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АК8СоУ-2, забезпечення їх оснащенням, резервом необхідних медикаментів і
дезінфекційних засобів; організації навчання медичного персоналу інфекційних
лікарень і відділень заходам особистої безпеки, питанням діагностики,
профілактики та лікування гострої респіраторної хвороби СОУГО-19;
забезпечення інформування населення через засоби масової інформації про
заходи профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19.
Здійснені розрахунки щодо потреби у засобах індивідуального захисту
для закладів охорони здоров'я Херсонської області.
Крім того на виконання протокольних рішень регіональної комісії з
питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації Херсонської
області (протокол № 2,4,7) та з метою виконання доручення Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України від 25.02.2020 № 529/14-04/2-20 щодо
заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня
внаслідок можливого поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, а також враховуючи наказ МОЗ
України від 25.02.2020 № 521 «Про внесення зміни до Переліку особливо
небезпечних інфекційних та паразитарних хвороб людини і носійства збудників
цих хвороб», яким гостра респіраторна хвороба СОУГО-19 віднесена до
особливо небезпечних хвороб.
Підкреслив, що в Україні зафіксована першаособаінфікована
коронавірусом.
Запропонував виділити з резервного фонду обласного бюджету кошти у
розмірі до 1000,0 тис. грн та з регіонального матеріального резерву пальномастильні матеріалина першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання
виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з
можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію доповідача прийняти до відома.
2. Визначити, що ситуація, яка може виникнути на території Херсонської
області у зв’язку з можливим поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, може призвести до
надзвичайної ситуації регіонального рівня та відповідає п.п. 1 п. 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 № 368 «Про затвердження Порядку
класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за її
рівнями».'
Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій
ДК 019-2010, можлива вищезазначена надзвичайна ситуація відноситься до
коду 20711 «НС, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним
захворюванням людей (окремі випадки)» і відповідає Класифікаційній
ознаці,що вказана у п. 27 розділу II «захворювання людей на особливо
небезпечні інфекційні хвороби,затверджені наказом МВС України від
06.08.2018№ 658.
3. Погодитись з виділенням Департаменту здоров’я облдержадміністрації
з резервного фонду обласного бюджету коштів у розмірі до 1000,0 тис. грн (на
підставі уточнених розрахунків) на першочергові (невідкладні) заходи щодо
запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру,
пов’язаної з можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області, у тому числі для
придбання обладнання, засобів індивідуального захисту, витратних матеріалів
для діагностики гострих вірусних захворювань, транспортування у визначені
заклади у разі контактування або підозри на захворювання і лікування.
4.
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати
відповідні документи, що підтверджують необхідність виділення коштів з
резервного фонду обласного бюджету, відповідно до Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету», затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.03.2003 № 415, пройти узгодження в Департаментах
облдержадміністрації: з питань цивільного захисту та оборонної роботи,
фінансів та надати їх для подальшого опрацювання до Департаменту розвитку
економіки облдержадміністрації.
Терміново
5. Департаменту розвитку економіки облдержадміністрації на підставі
п.п. 2, 3, 4 цього рішення та поданих обгрунтовуючих документів підготувати
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проект розпорядження голови облдержадміністрації про виділення
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з резервного фонду
обласного бюджету коштів у розмірі до 1000,0 тис. грн на першочергові
(невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації
природного характеру, пов’язаної з можливим поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на
території області.
Термін виконання - у триденний термін
після надання пакету документів
6. Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи
облдержадміністрації, ГУ ДСНС України в області у разі підтвердження
випадку захворювання 1 особи на території області підготувати повідомлення
(форма НС-1) до ДСНС України щодо виникнення надзвичайної ситуації у
зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
Терміново
7. Аварійно-рятувальному загону спеціального призначення Головного
управління ДСНС України в області, Херсонській обласній комунальній
аварійно-рятувальній службі на підставі п.п. 2, цього рішення задіяти з
регіонального та об’єктового матеріального резерву пально-мастильніматеріали
на першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної з можливим
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області.
Термін - невідкладно
8. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації
спільно з районними державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування забезпечити моніторинг виконання санітарної обробки
транспорту загального користування на території області. Про результати
щоп’ятниці інформувати ГУ Держпродспоживслужби в області.
Термін - невідкладно
9. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування керівникам структурних підрозділів обласної державної
адміністрації тимчасово обмежити проведення заходів з масовим скупченням
людей з метою мінімізації ризиків поширення гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 на території області до
окремого розпорядження.
Термін невідкладно
—
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10. Департаменту здоров’я обласної державно адміністрації:
10.1. Забезпечити захист медичних працівників, працівників екстреної
медичної допомоги та лікарів первинної ланки засобами індивідуального
захисту за мінімальною необхідною потребою.
10.2. Спільно
з
управлінням
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації забезпечити інформування населення через ЗМІ щододій
у разі підозри на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19 у тому числі
знаходження під самоізоляцією.
Термін - невідкладно
11. Управлінню
суспільних
комунікацій
облдержадміністрації
забезпечити інформування населення через ЗМІ щодо дій місцевих органів
влади та органів місцевого самоврядування з метою запобігання поширенню
коронавірусу на території області.
Термін —щотижнево
12. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
спільно з Департаменту здоров’я обласної державно адміністрації забезпечити
нагляд незахищених верств населення які знаходяться підсамоізоляцією у разі
підозри на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19.
Термін —невідкладно
13. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
13.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботиу дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних закладах та закладах вищої освіти на
території області з метою недопущення виникнення та поширення гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом БАВБ-СоУ^ на
території області.
13.2. Взяти на контроль здійснення обробки дезінфікуючими засобами
поручнів, дверних ручок з періодичністю, відповідно до інструкції даного
засобу.
Термін - невідкладно

14.
Керівникам установ та організацій, відповідальним за виконан
завдань визначених цим протоколом, про вжиття заходів інформувати
регіональну комісію з питань ТЕБ та НС через Департамент з питань
цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації.
Термін - до Оіквітня 2020року
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
Перший заступник голови комісії.

-^2
/

Відповідальний секретар
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ЧАБАН

Олександр БІЛОУСОВ

