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-mail:up-civzah@khoda.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 59
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
16 жовтня 2020 року
14:30
Облдержадміністрація
(І поверх, зал засідань),
пл. Свободи, 1, м. Херсон
(у режимі селекторного зв’язку)
Головував Гусєв 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 запровадження канікул для закладів освіти області або переведення їх
на дистанційну форму навчання з 15 жовтня 2020 року.
3. Про необхідність продовження обмежувальних заходів на території
с. Громівка Новотроїцького району.
4. Про вжиття заходів щодо постачання природного газу до котелень
АТ «Херсонська ТЕЦ» та подачі теплоносія до об’єктів соціально-бюджетної
сфери і житлового фонду, які опалюються централізовано.
5. Про затвердження оновленого переліку закладів охорони здоров’я першої
хвилі, визначених для лікування хворих на COVID-19.
1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря Херсонської області,
який повідомив, що за результатами оцінки епідемічних показників встановлено,
що протягом останніх 14 днів показник захворюваності на COVID-19 становить
98,8 випадку на 100 тис. населення, а кількість тестувань методом полімеразної
ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу – 161,00 на 100 тис. населення.
Вказані показники свідчать про значне поширення COVID-19 в області.
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Базовий показник (40 випадків на 100 тис. населення) перевищено у місті
Херсоні, Новій Каховці, Голій Пристані, Білозерському, Новотроїцькому,
Нововоронцовському,
Олешківському,
Іванівському,
Високопільському,
Великолепетиському, Великоолександрівському, Чаплинському, Каланчацькому
районах, на території яких можуть бути вжиті додаткові протиепідемічні заходи.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який зазначив, що станом на 16 жовтня 2020 року на лікуванні в
закладах охорони здоров’я перебувають 170 осіб, з них легкого ступеня важкості
11 осіб, 137 осіб середнього ступеня важкості та 22 особи важкого ступеня
(15 осіб отримують кисень, 7 – підключені до ШВЛ). Ще 1085 осіб перебувають
вдома під наглядом медичних працівників. Усього в області для надання медичної
допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19 визначено
10 закладів охорони здоров’я першої хвилі, де розгорнуто 499 ліжок. Загальний
відсоток ліжок, зайнятих хворими на гостру респіраторну хворобу COVID-19, в
області становить 34,06%.
ВИРІШИЛИ:
1. На виконання пункту 1 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
2020 року № 956) продовжити карантин на території Херсонської області до
31 грудня 2020 року.
2. На виконання пункту 11 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі
змінами), на територіях районів та міст області, що не увійшли до «жовтого» та
«помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин 19 жовтня
2020 року заборонити:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 50 осіб (у разі проведення заходів
з кількістю учасників до 50 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра), а також діяльність
кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або залів понад
50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних
маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (тролейбус),
залізничному
транспорті,
у
міському,
приміському,
міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей транспортний
засіб. Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв ЗІЗ, зокрема
респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за використанням
засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок
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пасажирами під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно;
- проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля (ресторанів,
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
- відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж
50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
- роботу після 22-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.
3. На території районів та міст, де встановлено «жовтий» рівень епідемічної
небезпеки
(Білозерський,
Великолепетиський,
Великоолександрівський,
Іванівський, Каланчацький, Новотроїцький, Олешківський, Чаплинський район,
м. Гола Пристань, м. Нова Каховка), з урахуванням рішення Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня
2020 року (протокол № 37), додатково до протиепідемічних обмежень,
установлених для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин
19 жовтня 2020 року заборонити:
- 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);
- діяльність хостелів;
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 30 осіб (у разі проведення заходів
з кількістю учасників до 30 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра).
4. На території районів та міст, де встановлено «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки (Високопільський та Нововоронцовський райони,
м. Херсон), додатково до протиепідемічних обмежень, установлених для
«зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин
19 жовтня 2020 року заборонити:
- проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з
кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками
фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш як
20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації,
крім:
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надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та
пологів;
надання
медичної
допомоги
вагітним,
роділлям,
породіллям,
новонародженим;
надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони
здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я
національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або
здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 відповідно
до стандартів Міністерства охорони здоров’я України;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнесцентрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на 10 кв.
метрів приміщення;
- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час
оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого
закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних заходів;
- оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території;
- відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які
надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
- приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в магазинах,
що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування
населення, крім випадків забезпечення перебування у приміщенні не більше одного
відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 відсотків
посадкових місць у приміщенні закладу.
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де
встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі,
розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної
кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення
допустимої кількості відвідувачів.
5. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування,
ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області із
залученням COVID-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
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змінами), та розпоряджень Головного державного санітарного лікаря України
згідно з відповідним рівнем епідемічної небезпеки.
Термін – постійно у період карантину
6. Рекомендувати міськвиконкомам міст обласного та районного значення
забезпечити виділення додаткових транспортних засобів з метою зменшення
скупчення осіб у громадському транспорті в години пікового навантаження.
Термін – постійно у період карантину
7. Головам районних державних адміністрацій, керівникам органів
місцевого самоврядування:
7.1. Забезпечити контроль за виконанням пунктів 1 – 5 питання 1 цього
протоколу.
7.2. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед
населення щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, визначених
пунктами 2 – 5 питання 1 цього протоколу.
Термін – невідкладно
7.3. Забезпечити висвітлення рішень місцевих комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
7.4. Взяти під особистий контроль та забезпечити ефективне і в повному
обсязі виконання попередніх рішень регіональної та місцевих комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін – постійно
8. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
забезпечити:
8.1. Продовження інформаційно-комунікаційної роботи серед населення з
приводу важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.
Термін – постійно у період карантину
8.2. Проведення
щотижневих
брифінгів
протиепідемічних заходів на території області.

щодо

запровадження

8.3. Проведення щомісяця тематичних медіа-заходів (брифінгів, пресконференцій, коментарів для засобів масової інформації) щодо необхідності
дотримання протиепідемічних вимог із залученням експертів, представників
заінтересованих інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних
громадських організацій, лідерів думок, міжнародних організацій.
8.4. Налагодження взаємодії між представниками інститутів громадянського
суспільства, лідерами громадської думки з метою залучення їх до проведення
інформаційної кампанії щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів.
Термін – невідкладно
8.5. Подання щоп’ятниці до 13 години в межах компетенції Міністерству
культури та інформаційної політики України в електронній формі на адресу
covid@mkip.gov.ua щотижневих планів-графіків проведення передбачених цим
протоколом заходів.

6

9. ГУ Національної поліції в області, Чорноморському міжрегіональному
управлінню Укртрансбезпеки, Департаменту інфраструктури обласної державної
адміністрації за участю органів місцевого самоврядування забезпечити контроль за
виконанням протиепідемічних вимог під час здійснення пасажирських перевезень.
Термін – невідкладно
10. Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної
адміністрації провести зустрічі з очільниками та представниками церков і
релігійних організацій, що діють на території Херсонської області, з метою
повторного роз’яснення необхідності дотримання всіма релігійними організаціями
визначених законодавством обмежень, пов’язаних із поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, в тому числі в культових будівлях і на
прилеглих територіях, у місцях паломництва, інших приміщеннях, які належать
релігійним організаціям, під час проведення богослужінь, релігійних обрядів,
церемоній, процесій тощо.
Термін – невідкладно
11. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити:
11.1. Неухильне дотримання вимог протоколів лікування хворих на
COVID-19, зокрема, звернувши особливу увагу на дотримання строків
перебування хворих у стаціонарних відділеннях.
Термін – невідкладно, у подальшому –
постійно
11.2. Спільно з районними державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування до 30 жовтня 2020 року підведення до вже виділених
ліжок для лікування хворих на COVID-19 кисневої підтримки на рівні не менше
80 відсотків загальної кількості виділених ліжок.
11.3. Створення спільно з районними державними адміністраціями та
органами місцевого самоврядування у стаціонарних відділеннях тримісячного
запасу лікарських засобів та медичних виробів, зокрема засобів індивідуального
захисту, які передбачені протоколом надання медичної допомоги хворим на
COVID-19.
11.4. Про виконання завдань цього пункту протоколу щоп’ятниці
інформувати МОЗ України.
12. Сектору взаємодії з правоохоронними органами обласної державної
адміністрації спільно з ГУ Національної поліції в області провести разом з
органами місцевого самоврядування роз’яснювальну роботу щодо складення
протоколів про адміністративне правопорушення за порушення карантинних
обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19, відповідно до статті 443 та
пункту 2 частини першої статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
Термін – невідкладно
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2. СЛУХАЛИ: Про запровадження канікул для закладів освіти області або
переведення їх на дистанційну форму навчання з 15 жовтня 2020 року.
ІНФОРМУВАЛИ:
Юшко Т.М., заступник начальника управління освіти і науки обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Трибух І.П., заступник Херсонського міського голови (інформація додається).
Аркуша О.В., начальник управління освіти Каховської міської ради (інформація
додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати закладам загальної середньої освіти встановити з 15 до
30 жовтня 2020 року канікули, у наступний період – можливий перехід на
дистанційне і змішане навчання з урахуванням епідемічної ситуації, а закладам
професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти
перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання з
рекомендованим виїздом студентів із гуртожитків (крім сиріт, осіб, позбавлених
батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій в
Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя, регіонів із
«червоним» рівнем епідемічної небезпеки, іноземних громадян та осіб без
громадянства, здобувачів освіти, які поєднують навчання з роботою).
2. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечити
моніторинг стану реалізації завдань, визначених пунктами 1 – 2 питання 2 цього
протоколу.
Термін – невідкладно, у подальшому –
до 15 листопада 2020 року
3. Херсонському та Каховському міськвиконкомам:
3.1. Забезпечити унеможливлення контактування між учасниками
навчального процесу та членами виборчих комісій у закладах освіти, де розміщені
виборчі дільниці.
3.2. Враховуючи рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 09 жовтня 2020 року
(протокол № 58) та рекомендації Уряду, розглянути питання стосовно
запровадження канікул для закладів освіти або переведення їх на дистанційну
форму навчання.
Термін – невідкладно
4. ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України»
забезпечити здійснення моніторингу епідемічної ситуації в закладах освіти
області, що не вийшли на канікули та не перейшли на дистанційну форму
навчання.
Термін – на період карантину
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3. СЛУХАЛИ: Про необхідність продовження обмежувальних заходів на
території с. Громівка Новотроїцького району.
Інформував Хондусь О.Л., в.о. головного державного санітарного лікаря
Херсонської області (інформація додається).
ВИРІШИЛИ: рекомендувати керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації в області розглянути питання щодо зняття обмежувальних заходів на
території с. Громівка Новотроїцького району.
Термін – невідкладно
4. СЛУХАЛИ: Про вжиття заходів щодо постачання природного газу до
котелень АТ «Херсонська ТЕЦ» та подачі теплоносія до об’єктів соціальнобюджетної сфери і житлового фонду, які опалюються централізовано.
ІНФОРМУВАЛИ:
Чорний І.В., заступник директора Департаменту розвитку територій обласної
державної адміністрації, який зазначив, що в місті Херсоні через ряд причин
АТ «Херсонська ТЕЦ» опинилося на початок опалювального сезону 2020/21 року
в ситуації, коли має всі необхідні передумови для отримання номінацій на
постачання природного газу з боку НАК «Нафтогаз України», однак не може
своєчасно подати теплоносій до близько 50 відсотків осель містян, яким
теплоелектроцентраль постачає теплову енергію, у зв’язку з невирішеністю
питання про врегулювання заборгованості за послуги з розподілу природного газу
перед АТ «Херсонгаз».
На нараді, що відбулася 07 жовтня 2020 року в режимі відеозв’язку під
головуванням заступника Міністра енергетики України, вкотре було обговорено
зазначене проблемне питання.
Сьогодні знову вказане питання та пропозиції і варіанти його вирішення
розглядалися в онлайн-режимі із заступником Міністра енергетики України
М. Немчиновим, де було запропоновано розглянути та належним чином
опрацювати варіант вирішення порушеного питання через механізми
реструктуризації заборгованості.
Отже, неврегулювання питання заборгованості АТ «Херсонська ТЕЦ» за
послуги з розподілу природного газу неминуче призведе до відсутності
теплопостачання у 580 багатоквартирних будинках міста Херсона (52% будинків з
централізованим теплопостачанням), 16 дитячих садочках, 42 закладах освіти та
9 закладах охорони здоров’я.
Рововий О.С., голова правління АТ «Херсонська ТЕЦ», який наголосив, що
очолюваним ним акціонерним товариством буде вжито дієвих заходів для
погашення перед АТ «Херсонгаз» заборгованості за послуги з розподілу
природного газу в установленому порядку.
Голубєв В.В., заступник голови правління АТ «Херсонгаз» (інформація
додається).
ВИРІШИЛИ:
З метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, зняття соціальної
напруженості серед населення через недотримання температурного режиму в
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