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-таі1:ир-сіУ2аЬ@к1іос1а.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 57
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
02 жовтня 2020 року
15:00
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв ’язку)
Головував Гусев Ю.В., голова Херсонської обласної державної адміністрації,
голова комісії.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (згідно зі списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області.
2. Про результати вибіркових перевірок закладів освіти стосовно
дотримання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря
України від 22 серпня 2020 року № 50.
3. Про стан дооснащення закладів охорони здоров’я першої та другої
хвилі точками доступу до кисню.
4. Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що виникла 27 вересня
2020 року на території смт Велика Олександрівка.
1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської
області, який повідомив, що рівень захворюваності за останні 14 днів складає
46,8 випадків на 100,0 тис. осіб, що перевищує базовий рівень захворюваності.
Отже, за показником захворюваності Херсонська область вважається регіоном
із значним поширенням СОУЮ-19 та потребує введення додаткових
протиепідемічних обмежень у відповідності з вимогами постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами).
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Бондарева Л.В., заступник директора Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації, яка зазначила, що станом на 02 жовтня 2020 року на
лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 88 осіб, з них 79 осіб
середнього ступеня важкості та 9 осіб важкого ступеня (7 - отримують кисень,
2 - підключені до ШВЛ). Ще 489 осіб перебувають вдома під наглядом
медичних працівників. Усього в області для надання медичної допомоги
хворим на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19 визначено 10 закладів
охорони здоров’я першої хвилі, де розгорнуто 429 ліжок. Загальний відсоток
ліжок, зайнятих хворими на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, в області
становить 20,51 %.

ВИРІШИЛИ:
1.
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 01 жовтня 2020 року
(протокол № 34) на території районів та міст, де встановлено «жовтий» рівень
епідемічної небезпеки (Білозерський, Іванівський, Новотроїцький район,
м. Херсон), додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для
«зеленого» рівня епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин 05 жовтня
2020 року заборонити:
1) відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального
захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни
похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають
соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово);
2) діяльність хостелів;
3) роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе,
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос;
4) проведення на базі закладів освіти заходів, пов’язаних зі скупченням
учнів, студентів - олімпіад, конкурсів, екскурсій.
2. На території районів та міст області, що не увійшли до «жовтого» рівня
епідемічної небезпеки, продовжити вжиття заходів, передбачених для
«зеленого» рівня епідемічної небезпеки.
3. Районним
самоврядування,

державним
адміністраціям,
органам
ГУ
Національної
поліції
в

місцевого
області,

з

ГУ Держпродспоживслужби в області із залученням СОУГО-патрулів
(рейдових бригад), створених при районних державних адміністраціях, органах
місцевого самоврядування, продовжити проведення перевірок щодо виконання
протиепідемічних заходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами), та розпоряджень Головного
державного санітарного лікаря України згідно з відповідним рівнем епідемічної
небезпеки.
Термін — постійно у
період
карантину
4. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
4.1. Рекомендувати утриматися від організації та проведення масових
заходів у зв’язку зі святкуванням днів міст, селищ, сіл, а також свята урожаю;
4.2. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед
населення щодо виконання пунктів 1, 2 питання 1 цього протоколу.
Термін - невідкладно
5. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації,
ГУ ДСНС України в області, Херсонській обласній комунальній аварійнорятувальній службі забезпечити дезобробку маршруток і тролейбусів перед їх
відправленням зі своїх кінцевих зупинок.
Термін — постійно у
період
карантину
6. Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації про
виконання заходів, визначених пунктом 5 питання 1 цього протоколу,
доповісти керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в області.
Термін - до 06 жовтня 2020року
7. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
продовжити проведення інформаційно-комунікаційної роботи серед населення
з приводу важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.
Термін — постійно у
період
карантину
2. СЛУХАЛИ: Про результати вибіркових перевірок закладів освіти
стосовно дотримання вимог постанови Головного державного санітарного
лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50.
ІНФОРМУВАЛИ:
Дробиш І.А., начальник управління освіти і науки обласної державної
адміністрації, (інформація додається).
Шевченко С.А., начальник ГУ Держпродспоживслужби в області, (інформація
додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
1.1. Забезпечити усунення недоліків, виявлених за результатами
проведення вибіркових перевірок закладів освіти стосовно дотримання вимог
постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня
2020 року № 50.
Термін - невідкладно
1.2. Продовжити забезпечення систематичної профілактичної дезінфекції
шкільних автобусів, які здійснюють перевезення учнів, педагогічних
працівників до навчальних закладів.
Термін —на період карантину
1.3. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу, у тому числі у
закладах освіти, та забезпечити поширення соціальної реклами стосовно
профілактики захворювання на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19 і
можливих наслідків захворювання на неї.
Термін - невідкладно
2. Голопристанській районній державній адміністрації передбачити
кошти
на
закупівлю
засобів
індивідуального
захисту
та
антисептичних\дезінфікуючих розчинів для закладів освіти району.
Термін —невідкладно
3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації,
ГУ Держпродспоживслужби в області продовжити проведення вибіркових
перевірок закладів освіти стосовно дотримання вимог постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року № 50.
Термін - на період карантину
4. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації,
починаючи з 03 жовтня 2020 року, забезпечити подання щодня до 9:00
МОЗ України та на адресу електронної пошти штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, (shtab.ns.moz@gmail.com) інформації щодо
захворюваності учнів та працівників закладів загальної середньої освіти області
за минулу добу за формою, що додається.
Термін - на період карантину
3. СЛУХАЛИ: Про стан дооснащення закладів охорони здоров’я першої та
другої хвилі точками доступу до кисню.
ІНФОРМУВАЛА Бондарева Л.В., заступник директора Департаменту
здоров’я обласної державної адміністрації, (інформація додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Олешківській,
Скадовській,
Каховській,
Генічеській,
Голопристанській, Бериславській районним державним адміністраціям,
Херсонському та Новокаховському міськвиконкомам, керівникам лікарень
першої хвилі, що визначені для лікування хворих на СОУШ-19, надати до
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації інформацію щодо:
- кількості ліжок для надання медичної допомоги хворим на СОУГО-19;
- кількості ліжок, забезпечених медичним киснем;
- кількості додаткових ліжок, які можна розгорнути для надання
допомоги хворим на СОУГО-19 (кількість ліжок, що забезпечені медичним
киснем, має становити не менш як 80%).
Термін - до 06 жовтня 2020року

2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
2.1.
Організувати проведення навчання медичного персоналу закладів
охорони здоров’я другої хвилі з питань надання медичної допомоги хворим на
СОУГО-19 та з питань методики надання кисневої підтримки хворим на
СОУГО-19.
Термін - до 15 жовтня 2020року

2.2.
Забезпечити своєчасне укладання договорів, здійснення відповідно до
законодавства додаткових доплат у розмірі до 300% заробітної плати
(посадового окладу з підвищеннями) з урахуванням додаткових доплат,
надбавок) медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, задіяним
у ліквідації поширення спалахів гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, та
щоп’ятниці інформувати НСЗУ.

2.3.
Довести зазначене протокольне рішення до керівників лікарень
першої та другої хвилі.
Термін —невідкладно

3.
Чаплинській, Новотроїцькій, Нововоронцовській, Нижньосірогозькій
Білозерській
районним
державним
адміністраціям,
Херсонському
міськвиконкому, Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації,
керівникам закладів охорони здоров’я другої хвилі продовжити роботу щодо
досягнення 80-відсоткового показника забезпечення ліжок медичним киснем.
Термін - невідкладно

4.
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, керівникам
закладів охорони здоров’я забезпечити внесення до електронного сервісу «Дій
вдома» осіб, які підлягають самоізоляції відповідно до вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами).
Термін - невідкладно
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4. СЛУХАЛИ: Про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, що
виникла 27 вересня 2020 року на території смт Велика Олександрівка.
ІНФОРМУВАЛИ:
Кіріяк Ю.П., начальник обласного центру з гідрометеорології, який повідомив,
що 27 вересня 2020 у період з 14.50 до 15.05 над територією населеного пункту
смт Велика Олександрівка Великоолександрівського району Херсонської
області пройшов сильний дощ, смерч, пориви вітру в епіцентрі якого складали
35 -40м/с, що є дуже небезпечним метеорологічним явищем. Також зазначив,
що у період з 27 по 30 вересня на території смт Велика Олександрівка випало
105 міліметрів опадів, що становить 3 місячні норми.
Алейніков А.В., голова Великоолександрівської районної державної
адміністрації, який поінформував, що внаслідок проходження циклону
пошкоджено лінії електропередач, газову та електричну мережі, покрівлі
283 житлових будинків, учбового корпусу Великоолександрівської ЗОШ № 1,
учбового корпусу Великоолександрівської лісної школи № 1, адміністративних
корпусів Великоолександрівської філії АТ «Херсонгаз».
Після ознайомлення з наслідками стихійного лиха 27 вересня 2020 року о
18.00 відбулося засідання районної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому
визначено першочергові заходи з ліквідації наслідків. Насамперед було
здійснено розчистку доріг та вулиць від повалених дерев, електроопор, дротів,
шиферу. Також проведено прибирання повалених дерев на територіях
домогосподарств та навчального закладу.
28 вересня 2020 року видано розпорядження голови районної державної
адміністрації про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації, створено оперативний штаб. Складено графіки аварійновідновлювальних робіт по газовим та електромережам, відновлення постачання
енергоносіїв абонентам. Розпочато обстеження домогосподарств та складання
актів (на сьогодні здійснено обстеження 280 постраждалих домогосподарств).
На позачерговій колегії Великоолександрівської районної державної
адміністрації прийнято рішення про виділення 1,008 тис. грн на ліквідацію
наслідків надзвичайної ситуації, а саме: 500,0 тис. грн - для надання
матеріальної допомоги постраждалому населенню, 500,008 тис. грн - для
внутрішніх аварійно-відновлювальних робіт приміщень навчального закладу.
Матеріали передано на розгляд сесії Великоолександрівської районної ради.
Великоолександрівська селищна рада додатково виділяє 700,0 тис. грн
для надання матеріальної допомоги постраждалому населенню (попередньо
було виділено 100,0 тис. грн на матеріальну допомогу та 50,0 тис. грн на
програму «Власний дім»).
На сьогодні залишаються без електропостачання 25 окремих абонентів,
без газопостачання - 482 абоненти. Аварійно-відновлювальні роботи
продовжуються.
Збитки, завдані внаслідок надзвичайної ситуації, наразі складають понад
20.0 млн грн.
На рахунки по залученню благодійної допомоги надійшло 52240 грн.
Фактів мародерства не встановлено.
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До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено:
- Великоолександрівський РС ГУ ДСНС України у Херсонській
області - 16 осіб, 3 одиниці техніки;
- районні електромережі і енергозбут - 12 осіб, 3 одиниці техніки;
- Великоолександрівська селищна рада - 14 осіб, 3 одиниці техніки;
- Великоолександрівська філія АТ «Херсонгаз» - 1 аварійна бригада;
- ДП «Великоолександрівське ЛМГ» - 23 особи, 3 одиниці техніки;
- Національна поліція - 6 одиниць техніки, 25 чоловік особового складу
Великоолександрівського ВП, Бериславського ВП ГУ НП в Херсонській
області; 5 чоловік особового складу Високопільського ВП, Бериславського ВП
ГУ НП в Херсонській області; 7 чоловік особового складу Бериславського ВП
ГУ НП в Херсонській області.
Чорний С.М., начальник ГУ ДСНС в області, повідомив, що з 15 год 15 хв
27 вересня 2020 року на пункт зв’язку 4 ДПРЧ ГУ ДСНС України у
Херсонській області почали надходити повідомлення від мешканців
смт Велика Олександрівка про численні руйнування дахів будівель, парканів,
вікон, повалення дерев, електроопор, обриви мереж електропостачання,
руйнування газопроводів, пошкодження автомобілів. Внаслідок негоди
поваленими деревами паралізовано рух транспортних засобів вулицями
населеного пункту.
Всього з початку надзвичайної ситуації від Головного управління
ДСНС України у Херсонській області залучено:
- 112 чоловік особового складу;
- 23 од техніки;
- 41 од бензопил;
- 2 переносні мотопомпи.
У зв’язку з блокуванням вулиць, заваленням газових та електричних
мереж підрозділами ГУ ДСНС України у Херсонській області зрізано
174 дерева та 1 дерев’яна електроопора з проїжджої частини, деблоковано
З бетонні електроопори.
Очищено дах головного корпусу Великоолександрівській ЗОШ №1 від
пошкодженого шиферу та дерев’яних конструкцій на площі 4000 м2.
Психологом ГУ ДСНС України у Херсонській області надано допомогу
3-м жителям смт Велика Олександрівка.
Сковпень В.І., головний інженер АТ «Херсонгаз», який повідомив, що
внаслідок стихійного лиха практично повністю зруйновано інфраструктуру
виробничої бази АТ «Херсонгаз», а саме: повністю зруйновано
електроживлення, починаючи від мережі 10 кВ, частково зруйновано будівлі,
повністю відсутні дахи на адміністративних будівлях та складських спорудах,
пошкоджено та частково зруйновано вікна і двері в будівлях, пошкоджено
приміщення адміністративних будівель, автотранспортні засоби в кількості
6 одиниць, систему газопостачання.
В смт Велика Олександрівка зруйновано 55 метрів розподільних
надземних газопроводів, зірвано дах на газорегуляторному пункті. Також
пошкоджено газові мережі 45-ти побутових споживачів, які потребують
ремонту.
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Всього внаслідок стихійного лиха без газопостачання опинились
904 абоненти в смт Велика Олександрівка та 11 абонентів в с. Твердомедове.
На даний час відновлено газопостачання 412 абонентам в смт Велика
Олександрівка та 11 абонентам в с. Твердомедове. Ремонтні та відновлювальні
роботи продовжуються.
Гончаров В.Д., технічний директор АТ «Херсонобленерго», який зазначив, що
внаслідок надзвичайної ситуації від електроенергії було відключено
1700 абонентів. На даний час від електроенергії залишаються відключеними
25 абонентів. Ремонтні та відновлювальні роботи продовжуються.
Касіч Т.Г., начальник обласного управління лісового та мисливського
господарства, яка поінформувала, що 27 вересня 2020 року внаслідок
буревію та сильної грози повалило різновікові дерева сосни кримської, сосни
звичайної, акації білої, шовковиці на території природно-заповідного фонду
Великоолександрівського
лісництва
ДП
«Великоолександрівське
лісомисливське господарство».
Заповідне урочище місцевого значення «Летючі піски»:
Квартал 22 виділи 1; 5; 6; 9 загальною площею - 24,1 га;
Квартал 25 виділи 4; 5; 6; 7; 12; 13; 14 загальною площею - 12,6 га;
Квартал 26 виділи 1;5;6;9 загальною площею - 9,1 га.
Заказник місцевого значення «Інгулець»:
Квартал 17 виділи 8; 11 —загальною площею 9,2 га;
Квартал 20 виділи 1;8;6 - загальною площею 17,9 га.
Втрати деревини становлять 8951,99 тис грн.
Витрати на проведення лісогосподарського заходу становлять
1822,5 тис. грн.
Витрати на проведення робіт з відновлення лісу - 447 тис. грн.
Орієнтовні витрати на проведення ремонтних робіт, які необхідно
провести у зв’язку з руйнуванням та пошкодженням основних фондів (контори
та допоміжних приміщень лісництва) - 310 тис. грн.
Оцінка збитків від наслідків надзвичайної ситуації природного характеру
становить 11531 тис. грн.

ВИРІШИЛИ:
1.
У зв’язку зі збільшенням збитків, спричинених додатковим випаданням
трьох місячних норм опадів, підтвердити, що на території смт Велика
Олександрівка ситуація, що сталася внаслідок несприятливих погодних умов за
Класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій (5,6), затверджених
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2018 року № 658,
та Національного класифікатора України «Класифікатор надзвичайних ситуацій
ДК 019:2010», код 20330 - Метеорологічні НС, 20331 - НС, пов’язана з
сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі,
вважається надзвичайною природного характеру, попередньо місцевого рівня,
що визначено рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від ЗО вересня 2020 року (протокол № 56).
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2. Великоолександрівській
районній
державній
адміністрації,
Великоолександрівській селищній раді, ГУ ДСНС України в області,
АТ «Херсонобленерго», АТ «Херсонгаз», ДП «Великоолександрівське ЛМГ»
продовжити аварійно-відновлювальні роботи на території смт Велика
Олександрівка.
Термін - невідкладно
3. Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі
долучитися до проведення аварійно-відновлювальних робіт на території
смт Велика Олександрівка, задіявши матеріальні резерви відповідно до
програми.
Термін —невідкладно
4. ГУ Національної поліції в області забезпечити охорону громадського
порядку, майна громадян, підприємств, установ та організацій на постраждалих
територіях.
Термін —невідкладно
5. Великоолександрівській районній державній адміністрації:
5.1. Обчислити розмір необхідної матеріальної допомоги по кожному
домогосподарству, яке постраждало внаслідок негоди 2 7 -ЗО вересня
2020 року.
Термін - невідкладно
5.2. Надати до Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної
роботи обласної державної адміністрації перелік документів для розгляду та
підготовки ДСНС України експертного висновку про рівень надзвичайної
ситуації відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 04 вересня 2014 року № 905.
Термін - до 16.00
05 жовтня 2020року
6. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування поінформувати Департамент з питань цивільного захисту та
оборонної роботи обласної державної адміністрації щодо кількості наявних
матеріально-технічних резервів, які можуть бути використані для ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.
Термін —до 12 жовтня 2020 року
7. Головам Великоолександрівської, Голопристанської, Олешківської,
Каховської районних державних адміністрацій:
7.1. Уточнити межі селітебних територій та населених пунктів, об’єктів
соціального та господарського призначення, які можуть потрапляти у зони
лісових пожеж.
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7.2. Провести уточнення планів евакуації населення із зон масових
лісових пожеж у частині деталізації евакуаційних заходів та організації
життєзабезпечення евакуйованого населення у безпечних місцях.
7.3. Поінформувати про вжиті заходи Департамент з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації
Термін - до 12 жовтня 2020року
Рішення прийнято одноголосно та підтримані всіма членами комісії.
Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Перший заступник голови коміс

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

