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 № 62
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
06 листопада 2020 року
10:00
(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 невідкладні заходи щодо запуску опалювального сезону 2020/21 року
в м. Херсоні та подачі теплоносія до об’єктів соціально-бюджетної сфери і
житлового фонду.
2. Про оцінку епідемічної ситуації в області.
3. Про об’єкти, що можуть бути додатково задіяні як шпиталі для лікування
хворих на СОУШ-19.
4. Про роботу закладів освіти в області.
5. Про забезпеченість закладів охорони здоров’я області медичним киснем.
6. Про використання коштів, виділених на заходи із запобігання поширенню
СОУГО-19, та пропозиції щодо їх перерозподілу.

1. СЛУХАЛИ: Про невідкладні заходи щодо запуску опалювального сезону
2020/21 року в м. Херсоні та подачі теплоносія до об’єктів соціальнобюджетної сфери і житлового фонду.
ІНФОРМУВАЛИ:
Сошенко С.М., заступник начальника Херсонського обласного центру з
гідрометеорології (інформація додається).
Чорний І.В., заступник директора Департаменту розвитку територій обласної
державної адміністрації (інформація додається).
Миколаєнко В.В., Херсонський міський голова (інформація додається).
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Зангієв А.Г., голова правління AT «Херсонгаз» (інформація додається).
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія дійшла
висновку, що, враховуючи стрімке зростання захворюваності на гострі
респіраторні захворювання, у тому числі COVID-19, у м. Херсоні, поступове
зниження температури повітря, а також у зв’язку з відсутністю вчасної подачі
теплової енергії жителям міста Херсона може виникнути надзвичайна ситуація, що
призведе до порушення нормальних умов життєдіяльності населення та соціальної
напруженості в суспільстві.
З огляду на вказане комісія вирішила:
1. Рекомендувати AT «Херсонгаз»,
керівникам теплопостачальних
підприємств у зв’язку зі зниженням температури повітря по області здійснити
зняття пломб із вхідних газових засувок теплогенергуючого обладнання
AT «Херсонська ТЕЦ», котелень МКП «Херсонтеплоенерго» та інших
підприємств теплопостачання м. Херсона.
Термін - з 09листопада 2020року
2. Рекомендувати
т.в.о. голови правління AT «Херсонська ТЕЦ»
Рововому О.С., директору МКП «Херсонтеплоенерго» Харченку С.В., директору
1111 «Херсонтеплогенерація» Ігнатову М.Д., директору ДП «Теплотехсервіс»
ТОВ «Група компаній «Теплотехніка» Широкоступу Ю.І. забезпечити:
- роботу теплогенеруючого обладнання та котелень підприємств згідно з
термінами, встановленими розпорядженням Херсонського міського голови про
початок опалювального сезону 2020/21 року;
- подачу теплоносія по мережах підприємства до споживачів теплової
енергії.
Термін - з 0 9 листопада 2020року
3. Рекомендувати
т.в.о. голови правління AT «Херсонська ТЕЦ»
Рововому О.С., директору МКП «Херсонтеплоенерго» Харченку С.В., голові
правління AT «Херсонгаз» Зангієву А.Г. забезпечити погашення заборгованості за
надані послуги з розподілу природного газу та упередити її виникнення протягом
опалювального сезону 2020/21 року.
Термін - протягом опалювального
сезону 2020/21 року
4. ТУ Національної поліції у Херсонській області, Управлінню Служби
безпеки України у Херсонській області забезпечити у межах своїх повноважень
контроль за виконанням рішень, визначених пунктами 1 - 3 питання 1 цього
протоколу, та сприяти в їх реалізації;
Термін - протягом опалювального
сезону 2020/21 року

2. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.

з
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-ти днів показник захворюваності на СОУГО-19 склав
267 випадків на 100 тис. населення, а кількість тестувань методом полімеразної
ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу - 191,0 на 100 тис. населення.
Вказані показники свідчать про значне поширення СОУГО-19 в області.
При цьому Великоолександрівський район за рівнем захворюваності може
бути віднесений до «червоної» зони епідемічної небезпеки, а отже, потребує
додаткових епідемічних обмежень, передбачених для «зеленого», «жовтого» та
«помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки.
«Помаранчевому» рівню епідемічної небезпеки відповідають показники
захворюваності в Білозерському, Високопільському, Нововоронцовському,
Олешківському, Нижньосірогозькому районах, а також в містах Херсоні та
Каховці.
Усі інші адміністративні території належать до «жовтої» зони.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який поінформував, що станом на 06 листопада 2020 року на
лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 341 хворий на СОУШ-19, у тому
числі 249 осіб середнього ступеня важкості та 92 особи важкого ступеня
(82 хворих отримують кисень, 10 - підключені до ШВЛ). Ще 2394 особи
перебувають вдома під наглядом медичних працівників. Усього в області для
надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу СОУШ-19
визначено 10 закладів охорони здоров’я першої хвилі, де розгорнуто 1395 ліжок.
Загальний відсоток ліжок, зайнятих хворими на гостру респіраторну хворобу
СОУГО-19, в області становить 24,4%.

ВИРІШИЛИ:
1.
На території Великоолександрівського району, де встановлен
«червоний» рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних
обмежень, установлених для «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» рівнів
епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин 09 листопада 2020 року заборонити:
1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та
залізничним транспортом, крім перевезення:
- легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не
більше п’яти осіб без урахування осіб віком до 14 років;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які
поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
2) посадку
пасажирів
у
транспорт
приміського,
міжміського,
внутрішньообласного та міжобласного сполучення;
3) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців)
спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них
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відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю стану здоров’я учнів (вихованців);
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;
5) приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»);
6) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
7) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
8) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
9) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
- торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;
- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності
з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного
обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту
комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів
поштового зв’язку;
- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
10) відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям,
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціальнопсихологічної допомоги, соціального патрулювання.
2. Великоолександрівській
районній
державній
адміністрації,
Департаментам обласної державної адміністрації: розвитку інфраструктури,
здоров’я, соціального розвитку, реалізації гуманітарної політики, управлінню
освіти і науки обласної державної адміністрації забезпечити:
2.1. Доведення обмежень, зазначених у пункті 1 питання 1 цього протоколу
до підприємств, установ та організацій усіх типів та форм власності відповідно до
профілю.
2.2. Контроль за виконанням заходів, визначених пунктом 1 питання 1 цього
протоколу.
Термін невідкладно
-

3. На території районів та міст, де встановлено «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки, а саме: Бериславський, Білозерський, Великолепетиський,
Верхньорогачицький,
Високопільський,
Генічеський,
Голопристанський,
Горностаївський, Іванівський, Каланчацький, Каховський, Нижньосірогозький,
Нововоронцовський, Новотроїцький, Скадовський, Олешківський та Чаплинський
район, м. Херсон, м. Нова Каховка, м. Каховка та м. Гола Пристань, додатково до
протиепідемічних обмежень, установлених для «зеленого» та «жовтого» рівнів
епідемічної небезпеки, з 00 годин 00 хвилин 09 листопада 2020 року заборонити:
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- 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:
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
регіонального 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 СОУГО-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.
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Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі перевищення
допустимої кількості відвідувачів.
4. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування,
ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області із
залученням СОУШ-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
5. Головам районних державних адміністрацій, керівникам органів
місцевого самоврядування:
5.1. Посилити роботу СОУГО-патрулів на підпорядкованій території та про
проведену роботу за тиждень щонеділі до 16.00 звітувати керівникові робіт з
ліквідації наслідків НС в області Чабану В.І. (shtabns-ks@ukr.net).
5.2. Особисто взяти участь або забезпечити участь заступника голови
районної державної адміністрації (органу місцевого самоврядування) в обласному
міжвідомчому відпрацюванні стосовно дотримання карантинних вимог на
території області, ініційованому ГУ Національної поліції в області. Загальний
інструктаж щодо вказаного міжвідомчого відпрацювання проводитиметься 07 та
08 листопада 2020 року о 15-00 годині на базі місцевих відділів (відділень)
ГУ Національної поліції в області.
Термін - 0 6 - 0 8 листопада 2020 року
5.3. Забезпечити контроль за виконанням пунктів 1 - 4 питання 2 цього
протоколу.
5.4. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед
населення щодо необхідності дотримання протиепідемічних заходів, визначених
пунктами 1 - 4 питання 2 цього протоколу.
Термін - невідкладно
6. Департаменту
здоров’я
обласної
державної
адміністрації,
ДУ «Херсонський обласний контактний центр» забезпечити залучення сімейних
лікарів до надання консультацій з питань СОУГО-19 громадянам, які звернулися
на «гарячу» лінію ДУ «Херсонський обласний контактний центр».
Термін - невідкладно
7. Управлінню суспільних комунікацій обласної державної адміністрації
забезпечити продовження інформаційно-комунікаційної роботи серед населення з
приводу важливості дотримання протиепідемічних заходів під час карантину.
Термін - постійно у період карантину
8. Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі спільно з
ГУ ДСНС України в області з метою недопущення розповсюдження СОУШ-19
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забезпечити дезобробку місць масового скупчення людей, вулиць, об’єктів тощо
на території області.
Термін — постійно (до окремого
розпорядження)
9. Херсонській обласній комунальній аварійно-рятувальній службі
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 березня 2003 року № 415, забезпечити їх
узгодження в Департаментах обласної державної адміністрації: з питань
цивільного захисту та оборонної роботи, фінансів та надати для подальшого
опрацювання до Департаменту розвитку економіки обласної державної
адміністрації.
Терміново
10. Департаменту розвитку економіки обласної державної адміністрації на
підставі поданих документів підготувати проект розпорядження голови обласної
державної адміністрації про виділення Херсонській обласній комунальній
аварійно-рятувальній службі з резервного фонду обласного бюджету коштів у сумі
500,0 тис. грн на здійснення невідкладних (першочергових) заходів з проведення
дезінфекційних робіт із запобігання розповсюдженню СОУШ-19 на території
області.
У триденний термін після надання
документів
11. Департаменту
фінансів
обласної
державної
адміністрації
профінансувати вказані у пункті 10 питання 2 цього протоколу заходи у повному
обсязі.

3. СЛУХАЛИ: Про об’єкти, що можуть бути додатково задіяні як шпиталі для
лікування хворих на СОУШ-19.
ІНФОРМУВАЛИ:
Юшко Т.М., заступник начальника управління освіти і науки обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації (інформація додається).

ВИРІШИЛИ:
1.
Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації забезпечити формування
та направлення бригад медичних працівників закладів охорони здоров’я,
розташованих на території новостворених районів, до закладів охорони здоров’я,
що надають допомогу хворим на СОУГО-19 та внесені до переліку, затвердженого
керівником робіт з ліквідації НС державного рівня.
Термін - невідкладно
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2.
Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, управлінн
освіти і науки обласної державної адміністрації доопрацювати перелік об’єктів, що
можуть бути додатково задіяні як шпиталі для лікування хворих на СОУГО-19 та
надати його на затвердження регіональній комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін —до 13 листопада 2020року

4. СЛУХАЛИ: Про роботу закладів освіти в області.
Інформувала Юшко Т.М., заступник начальника управління освіти і науки
обласної державної адміністрації (інформація додається).

ВИРІШИЛИ:
1.
Начальникам управлінь (відділів) освіти районних державни
адміністрацій, органів місцевого самоврядування провести батьківські збори в
дистанційному форматі для вивчення думки батьків стосовно дистанційної форми
навчання учасників освітнього процесу.
Термін до 12 листопада
2020року
-

2. Встановити, що:
2.1. У випадку надходження звернень від батьків щодо переходу на
дистанційну форму навчання та прийняття відповідних рішень батьківськими
зборами окремі навчальні заклади можуть переходити на дистанційну форму
навчання.
2.2. У разі пропуску занять учнями за сімейними обставинами заклади
освіти не можуть вимагати медичної довідки від лікаря за пропуск занять.
3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
3.1. Забезпечити
контроль
за
виконанням
завдань,
підпунктом 2.2 питання 4 цього протоколу.
Термін постійно

визначених

-

3.2. Про результати виконання завдань, визначених пунктом 1 питання 4
цього протоколу доповісти на наступному засіданні регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін - д о 1 3 листопада
2020 року
5. СЛУХАЛИ: Про
медичним киснем.

забезпеченість

закладів

охорони

здоров’я

області

Інформував Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).

ВИРІШИЛИ:
1.
Створити робочу групу з питань встановлення кріоциліндрів у заклада
охорони здоров’я області у складі, що додається.
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2.
Робочій групі, утвореній цим протокольним рішенням, до 13 листопад
2020 року забезпечити:
- розробку плану встановлення кріоциліндрів у закладах охорони здоров’я
(КНП «Херсонська обласна інфекційна лікарня ім. Г.І. Горбачевського»
Херсонської обласної ради та КНП «Херсонська міська клінічна лікарня
ім. А. і О. Тропіних»);
- формування незнижуваних запасів балонів з медичним киснем;
-підведення до вже виділених ліжок для лікування хворих на СОУГО-19
кисневої підтримки на рівні не менше 80 відсотків загальної кількості виділених
ліжок.

3.
Головам районних державних адміністрацій, керівникам органі
місцевого самоврядування забезпечити стале фінансування видатків на підведення
медичного кисню до ліжок лікарень, визначених для лікування хворих на
СОУГО-19.
Термін - постійно

6. СЛУХАЛИ: Про використання коштів, виділених на заходи із запобігання
поширенню СОУГО-19, та пропозиції щодо їх перерозподілу.
ІНФОРМУВАЛИ:
Мамотенко Н.В., начальник відділу внутрішнього аудиту обласної державної
адміністрації (інформація додається).
Вітренко Н.М., директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації
(інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, рекомендувати органам місцевого
самоврядування здійснити перерозподіл коштів, виділених на заходи із
запобігання поширенню СОУГО-19 на фінансування закладів охорони здоров’я.
Термін - невідкладно
2. Відділу внутрішнього аудиту обласної державної адміністрації
забезпечити проведення аудиту використання коштів, виділених за рахунок
субвенції з державного бюджету на забезпечення та подачу медичного кисню до
закладів охорони здоров’я області.
Термін - невідкладно
3. Каланчацькій, Каховській та Скадовській районним державним
адміністраціям у разі відсутності перевиконання дохідної частини місцевих
бюджетів застосувати механізм скорочення першочергових видатків та їх
спрямування на реалізацію заходів програми протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом у Херсонській області, на
2020 рік.
Термін - невідкладно

4.
Департаменту фінансів обласної
державним адміністраціям, органам місцевого
фінансування закладів охорони здоров’я області
техніки та медичних інформаційних систем.
Термін -

державної адміністрації, районним
самоврядування забезпечити
для придбання комп’ютерної
невідкладно

СКЛАД
робочої групи з питань встановлення кріоциліндрів
у закладах охорони здоров’я області

Сулімов
Олексій Сергійович

- директор Департаменту з питань цивільного
захисту та оборонної роботи обласної державної
адміністрації, керівник робочої групи

Бондарева
Ліна Володимирівна

- заступник директора Департаменту здоров’я
обласної державної адміністрації, заступник
керівника робочої групи

Чорний
Іван Васильович

- заступник директора Департаменту розвитку
територій обласної державної адміністрації,
заступник керівника робочої групи
Члени робочої групи:

Бондарчук
Володимир Вікторович

- заступник начальника
Херсонській області

Г атілов
Юрій Юрійович

- заступник начальника ГУ ДСНС України у
Херсонській області

Ходін
Григорій Миколайович

- начальник управління містобудування
архітектури обласної державної адміністрації

Жаров
Віктор Вікторович

- головний інспектор будівельного нагляду
управління Державної архітектурно-будівельної
інспекції в Херсонській області

Рудоченко
Олександр Тимофійович

- директор СМНП «Газкотлоспецмонтажналадка»

Ремига
Леонід Тимофійович

- генеральний директор КНП «Херсонська міська
клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних»

Мітьковський
Володимир Григорович

- директор КНП «Херсонська обласна інфекційна
лікарня ім. Г.І. Горбачевського»

Перший заступник голови
регіональної комісії з питань ТЕБ та Н

ГУ

Держпраці

В.ЧАБАН

у

та

