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 :up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 33
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
22 травня 2020року
08.00
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань)
пл. Свободи, 1, м.Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Чабан В.І., заступник голови Херсонської обласної державної
адміністрації, перший заступник голови комісії
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про забезпечення виконання в області рішень Уряду щодо послаблення
карантинних обмежень.
2. Про доцільність подальшого функціонування
мобільних карантинних блокпостів на території області.

стаціонарних

та

1. СЛУХАЛИ: Про забезпечення виконання в області рішень Уряду щодо
послаблення карантинних обмежень.
ВИСТУПИЛИ:
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації, який повідомив,
що відповідно до рішення Уряду з 22 травня поточного року на територіях
регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення
протиепідемічних заходів.
Також зауважив,
що послаблення протиепідемічних заходів
здійснюється на територіях регіонів, які одночасно відповідають таким
ознакам:
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- інциндентність (загальна кількість нових випадків
СОУЮ-19 за
останні сім днів на 100 тисяч населення) становить менше ніж 12 осіб на
100 тисяч населення;
- завантаженість ліжок у закладах охорони здоров ’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженими випадками СОУЮ-19, становить
менше 50%;
- середня кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментного
аналізу становить більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом останніх
семи днів.
Крім того повідомив, що послаблення протиепідемічних заходів
передбачає:
- відновлення роботи громадського транспорту (міського, приміського,
міжміського внутрішньообласного);
- проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів (заходи за участю
понад 50 осіб погоджуються з МОЗ);
- проведення релігійних заходів (не більше 1 особи на 10 кв. м);
- відновлення діяльності готелів (без експлуатації ресторанів);
- відвідування з 25 травня закладів дошкільної освіти.
Підкреслив, що всі карантинні послаблення діють на території області
за умови дотримання санітарно-епідеміологічних норм, визначених Головним
державним санітарним лікарем України та відповідними нормативними
актами.
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської
області, який повідомив, що інтенсивність нових випадків заражень на
СОУЮ-19 за останній тиждень склала 0,6 особи на 100 тисяч населення, а
середня кількість тестувань методом ПЛР —182 на 100 тисяч населення.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який поінформував, що завантаженість ліжок у закладах
охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим
випадком СОУЮ-19, складає 3,2%.
ВИРІШИЛИ:
1. Відновити за умови дотримання протиепідемічних заходів, викладених
у нормативних актах МОЗ та Головного державного санітарного лікаря
України:
з 22 травня 2020 року:
- пасажирські перевезення на міжміських внутрішньообласних,
приміських та міських автобусних маршрутах загального користування за
умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння,
передбаченої технічними характеристиками транспортного засобу або
визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, та роботу
автостанцій у штатному режимі;
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- проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів (заходи за
участю понад 50 осіб погоджуються з МОЗ);
- проведення релігійних заходів (не більше 1 особи на 10 кв. м);
- діяльність готелів (без експлуатації ресторанів);
з 25 травня 2020 року роботу закладів дошкільної освіти (дитячі
садочки).
2. В.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області
Хондусю О.Л. у разі погіршення епідемічної ситуації в населених пунктах
області інформувати обласну та районні державні адміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади про необхідність посилення
протиепідемічних обмежень на відповідній території.
Термін —постійно
3. Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної
адміністрації, районним державним адміністраціям, міськвиконкомам,
об’єднаним територіальним громадам забезпечити:
- контроль за дотриманням карантинних обмежень при проведенні
спортивних заходів на території області (до 50 осіб без глядачів);
- погодження питання з МОЗ у разі виникнення потреби у проведенні
спортивних заходів з кількістю понад 50 осіб;
- контроль за проведення релігійних заходів за умови не більше однієї
особи на 10 кв. м.
Термін —постійно
4. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної
державної
адміністрації,
районним
державним
адміністраціям,
міськвиконкомам, об’єднаним територіальним громадам:
- відповідно до повноважень забезпечувати контроль за дотриманням
автоперевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення на міжміських
внутрішньообласних, приміських та міських автобусних маршрутах загального
користування, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 року № 392 вимог;
- своєчасно доводити до автоперевізників, які здійснюють перевезення на
автобусних маршрутах загального користування, перелік населених пунктів, до
яких заборонено в’їзд, а також інші обмеження, пов’язані із запобіганням
поширенню СОУГО-19.
Термін —постійно
5. Управлінню туризму та курортів обласної державної адміністрації,
районним
державним
адміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним громадам довести до відома суб’єктів господарювання у сфері
готельного бізнесу вимоги, при дотриманні яких можливе функціонування
закладів, та забезпечити контроль за їх додержанням.
Термін —постійно
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6. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам організувати та забезпечити контроль за дотриманням закладами
дошкільної освіти вимог карантинних обмежень, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392.
Термін —постійно
7. Головному управлінню Національної поліції в області, Головному
управлінню Держпродспоживслужби в області, ДП «Херсонський обласний
лабораторний центр МОЗ України» забезпечити контроль за дотриманням
організаціями, установами та суб’єктами господарювання вимог карантинних
обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 року № 392.
Термін —постійно
2. СЛУХАЛИ: Про доцільність подальшого функціонування стаціонарних
та мобільних карантинних блокпостів на території області.
ВИСТУПИЛИ:
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації
Прокудін О.С., начальник Головного управління Національно поліції в області
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської
області.
ВИРІШИЛИ:
1. З урахуванням зменшення кількості випадків захворювання на
СОУГО-19, з метою зменшення навантаження на працівників підрозділів
Національної поліції та медичних працівників, задіяних до роботи на
блокпостах, зняти стаціонарні та мобільні карантині блокпости на території
області.
2. Головному управлінню Національної поліції в області забезпечити: *
- функціонування стаціонарних постів, розташованих на території
області, у штатному режимі;
- у разі погіршення епідемічної ситуації забезпечувати проведення
температурного скринінгу.
Термін - негайно
3. Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури обласної
державної
адміністрації,
районним
державним
адміністраціям,
міськвиконкомам, Службі автомобільних доріг в області провести роботу з
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демонтажу відповідних
карантинних блокпостах.

дорожніх знаків

та

споруд,

встановлених

на

Термін - негайно
4. Встановити, що у разі погіршення в області епідемічної ситуації, за
поданням головного державного санітарного лікаря Херсонської області на
визначених територіях
забезпечується
відновлення
функціонування
карантинних блокпостів відповідно до схеми, затвердженої рішенням
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 24 квітня 2020 року (протокол № 29).
5. Головному управлінню ДСНС України в області демонтувати
встановлені в медичних закладах першої хвилі намети, які не
використовуються, та забезпечити їх технічне обслуговування для подальшого
використання у разі погіршення епідемічної ситуації.
Термін - негайно

Перший заступник голови комісії

Відповідальний секретар комісії

Вадим ЧАБАН

