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. 22-39-91
e-mail: upns.oda@gmail.com

ПРОТОКОЛ № 25
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
04 жовтня 2021 року
16.30
Обласна державна адміністрація
(зал засідань, І поверх)
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у форматі відеоконференцзв ’язку)
Головував Якименко Микола Миколайович, заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації, перший заступник голови комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, запрошені.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.
Про епідемічну ситуацію в області, пов’язану з поширенням гостро
респіраторної хвороби СОУГО-19.
2. Про стан готовності закладів охорони здоров’я до опалювального
сезону 2021/2022 року.
1. СЛУХАЛИ: Про епідемічну ситуацію в області, пов’язану з поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19.
ІНФОРМУВАЛИ: Ромаскевич Ю.О., в.о. генерального директора Державної
установи «Херсонський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України»;
Короленко В.М., начальник штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації в Херсонській області.
У зв’язку з визначенням на території Херсонської області
«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки згідно з даними, розміщеними на
офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (за посиланням
https://moz.gov.ua), відповідно до пункту З2 постанови Кабінету Міністрів
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України від 09 грудня 2020 року № 1236 регіональна комісія з питань ТЕБ та
НС
ВИРІШИЛА:
1. На території Каланчацької селищної, Генічеської, Новокаховської,
Олешківської та Херсонської міських територіальних громад з 00,00 годин
06 жовтня 2021 року забороняється:
1.1. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів, крім заходів, у яких більше 80% учасників мають
документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи
сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОУГО-19, офіційних спортивних
заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих
та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками
таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з
атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти.
1.2. У закладах громадського харчування (кафе, ресторани, бари, нічні
клуби, дискотеки тощо) проведення святкових заходів (корпоративи, тематичні
вечірки тощо).
1.3. У закладах освіти проведення масових заходів, батьківських зборів,
екскурсійних поїздок тощо.
Термін — до переходу на «жовтий»
рівень епідемічної небезпеки
2. Рекомендувати головам Каланчацької селищної, Генічеської,
Новокаховської, Олешківської та Херсонської міських рад спільно з
керівниками навчальних закладів на відповідних територіях перевести
з 06 жовтня 2021 року на дистанційне навчання всі заклади освіти, крім
дошкільних закладів, 1 - 4 та 11 класів закладів загальної середньої освіти.
Термін до переходу на «жовтий»
рівень епідемічної небезпеки
-

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації довести
цей протокол до керівників закладів освіти області.
Термін —невідкладно
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій
незалежно від підпорядкування та форми власності, що розташовані на
території Каланчацької селищної, Генічеської, Новокаховської, Олешківської та
Херсонської міських територіальних громад, перевести не вакцинованих
працівників на дистанційну форму роботи з урахуванням специфіки виконання
ними службових обов’язків.
Термін - до переходу на «жовтий
рівень епідемічної небезпеки
»

з

5. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад:
5.1. Забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, у
тому числі у складі СОУГО-патрулів.
5.2. Передбачити резерви пально-мастильних матеріалів та засобів з
дезобробки для оперативного їх використання у разі потреби.
Термін —постійно
6. Рекомендувати головам сільських, селищних, міських рад надавати
районним державним адміністраціям для узагальнення інформацію щодо
проблемних питань, пов’язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19 на відповідній території.
Термін до переходу на «жовтий»
рівень епідемічної небезпеки
-

7. Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної
адміністрації звернутися до релігійних організацій, розташованих на території
області, з рекомендаціями щодо проведення богослужінь на відкритих локаціях
або в режимі онлайн.
Термін невідкладно
-

8. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації підготувати та
надати регіональній комісії з питань ТЕБ та НС списки працівників закладів
охорони здоров’я, які досягай пенсійного віку та не працюють, для включення
їх до резерву медичних працівників, що можуть залучатися до боротьби з
СОУГО-19.
Термін невідкладно
—

2. СЛУХАЛИ: Про стан готовності
опалювального сезону 2021/2022 року.

закладів

охорони

здоров’я

до

ІНФОРМУВАЛИ: Литвин Д.К., головний спеціаліст Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації;
Чорний І.В., в.о. директора Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації;
Короленко В.М., директор КНП «Херсонська обласна
клінічна лікарня» Херсонської обласної ради;
Куриленко Т.О., в.о. директора КНП «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних» Херсонської міської
ради;
Малицька А.П., директор КНП «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» Херсонської міської
ради.
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З урахуванням інформації доповідачів регіональна комісія з питань ТЕБ
та НС ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати керівникам бюджетних організацій, які мають договірні
відносини у сфері газопостачання, проаналізувати разом зі своїми
постачальниками договірні відносини на предмет їх продовження або
припинення та вжити організаційних заходів для вирішення питання
ініціювання у разі потреби відповідних процедур закупівлі природного газу.
Термін - невідкладно
2. Рекомендувати керівникам закладів охорони здоров’я, визначених для
розміщення хворих на СОУГО-19, не використовувати для обігріву приміщень
електричні опалювальні прилади.
3. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати головам
сільських, селищних, міських рад спільно з:
керівниками закладів охорони здоров’я вжити заходів щодо безумовного
виконання пункту 2 цього питання протоколу;
підрозділами Головного управління ДСНС України в Херсонській області
провести навчання з питань пожежної безпеки та щодо дій персоналу у разі
виникнення надзвичайної ситуації;
керівниками закладів охорони здоров’я провести перевірку електромереж
та наявних протипожежних сигналізацій на предмет належного робочого стану.
У разі виявлення неполадок обов’язково забезпечити їх усунення.
Термін —невідкладно

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на
засіданні членами комісії.
Перший заступник
голови комісії

Микола ЯКИМЕНКО

Секретар комісії

Ігор РИЖЕНКО

