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 № 65
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
20 листопада 2020 року
13:30
(у режимі селекторного з в ’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 забезпечення киснем закладів охорони здоров’я області та перелік
об’єктів, що можуть бути додатково задіяні як шпиталі для лікування хворих на
СОУГО-19.
3. Про вдосконалення механізму роботи СОУГО-патрулів.
4. Про страхування медичних працівників, задіяних у лікуванні пацієнтів з
гострою респіраторною хворобою СОУГО-19.

1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Ромаскевич Ю.О., начальник штабу з ліквідації НС в області, який повідомив, що
за останню добу в області зафіксовано 209 нових лабораторно підтверджених
випадків захворювання на СОУГО-19, а всього в області виявлено 8155 осіб,
хворих на коронавірус, з яких 3423 одужали, 176 померли, а 4556 перебувають на
лікуванні, що свідчить про значне поширення СОУГО-19 в області.
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної
адміністрації, який поінформував, що станом на 20 листопада 2020 року на
лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 375 хворих на СОУГО-19, у
тому числі 241 особа середнього ступеня важкості та 134 особи важкого ступеня
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(119 хворих отримують кисень, 15 - підключені до ШВЛ). Ще 4181 особа
перебуває вдома під наглядом медичних працівників.
На сьогодні в закладах охорони здоров’я, визначених для надання медичної
допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою, проведено заходи з
перепрофілювання та збільшення ліжкового фонду до 2164 ліжок.
ВИРІШИЛИ:
1. Продовжити вжиття на території області карантинних вимог,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року
№ 641 (зі змінами).
2. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
2.1. Забезпечити безумовне виконання карантинних вимог, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
(зі змінами).
2.2. Спільно
з
ГУ
Національної
поліції
в
області,
ГУ Держпродспоживслужби в області із залученням СОУШ-патрулів (рейдових
бригад), створених при районних державних адміністраціях, органах місцевого
самоврядування, забезпечити проведення рейдів з метою контролю за виконанням
протиепідемічних заходів.
Термін - постійно у період карантину
2.3. Провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед
населення щодо необхідності дотримання карантинних вимог, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 (зі
змінами).
Термін —невідкладно
3. Управлінню внутрішньої та інформаційної політики обласної державної
адміністрації забезпечити проведення інформаційно-комунікаційної роботи серед
населення та підприємств області щодо важливості дотримання протиепідемічних
заходів під час карантину.
Термін постійно у період карантину
-

2. СЛУХАЛИ: Про забезпечення киснем закладів охорони здоров’я області та
перелік об’єктів, що можуть бути додатково задіяні як шпиталі для лікування
хворих на СОУГО-19.
ІНФОРМУВАЛИ:
Короленко В.М., директор Департаменту
адміністрації (інформація додається).

здоров’я

обласної

державної

Юшко Т.М., заступник начальника управління освіти і науки обласної державної
адміністрації (інформація додається).
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ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити перелік об’єктів, що можуть бути додатково задіяні як
шпиталі для лікування хворих на СОУГО-19 (додається).
2. Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації:
2.1. Опрацювати питання стосовно визначення потреби та можливостей
облаштування (дообладнання) об’єктів, що можуть бути додатково задіяні як
шпиталі для лікування хворих на СОУГО-19.
2.2. Продовжити облаштування та забезпечення не менше 80% ліжок
доступом до медичного кисню в закладах охорони здоров’я, визначених для
надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на СОУГО-19.
Термін - невідкладно
3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації:
3.1. Продовжити роботу з пошуку об’єктів, що можуть бути додатково
задіяні як шпиталі для лікування хворих на СОУГО-19.
Термін - невідкладно
3.2. Опрацювати питання стосовно відселення (у разі виникнення такої
потреби) осіб, які перебувають (проживають) на об’єктах, що можуть бути
додатково задіяні як шпиталі для лікування хворих на СОУГО-19.
Термін - до 27 листопада 2020року

3. СЛУХАЛИ: Про вдосконалення механізму роботи СОУГО-патрулів.
ІНФОРМУВАЛИ:
Склярова О.С., завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації (інформація додається).
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації (інформація
додається).
ВИРІШИЛИ:
1 .3 метою контролю за дотриманням протиепідемічних заходів
рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування затвердити на сесіях
місцевих рад перелік карантинних обмежень, передбачених постановою Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі змінами), для створення
правових підстав щодо складення протоколів про адміністративні правопорушення
відповідно до статті 443 КУаП.
2. Рекомендувати виконавчим комітетам органів місцевого самоврядування
прийняти рішення про визначення відповідних посадових осіб для складення
протоколів про правопорушення, передбачене статтею 443 КУаП.
Термін - д о 27 листопада 2020 року

4. СЛУХАЛИ: Про страхування медичних працівників, задіяних у лікуванні
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19.
ІНФОРМУВАВ Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної
державної адміністрації (інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівникам
органів місцевого самоврядування:
1.1. Забезпечити стовідсоткове страхування медиків та медичного
персоналу, які задіяні у лікуванні пацієнтів, хворих на СОУГО-19.
1.2. Уточнити по закладах охорони здоров’я, розташованих на
підпорядкованих територіях, остаточну кількість медичних працівників, які будуть
застраховані.
1.3. Розглянути питання щодо відповідного преміювання або виділення
коштів на лікування із розрахунку не менше 10,0 тис. грн на медичного
працівника, який захворів на СОУГО-19.
1.4. Про виконання завдань, визначених цим пунктом протоколу,
поінформувати Департамент здоров’я обласної державної адміністрації.
Термін до 01 грудня 2020 року
-

Рішення прийнято одноголосно та підтримано

членами комісії.

Голова комісії

Юрій ГУСЄВ

Перший заступник голови комісії^

Вадим ЧАБАН

Протокол склав

Олексій ШЕЛУДЬКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення регіональної комісії
з питань ТЕБ та НС
від 20.11.2020 № 65
ПЕРЕЛІК
об’єктів, що можуть бути додатково задіяні як шпиталі для лікування хворих на СОУШ-19

Назва об'єкту
інфраструктури
Херсонська державна
морська академія
Д У «ТМ О М ВС
України по
Херсонській області»
КЗ «Херсонський
фаховий спортивний
коледж» Х ерсонської
обласної ради
Комунальний вищий
навчальний заклад
«Херсонська академія
неперервної освіти»
Х ерсонської обласної
ради

Кількість
ліжок під
перепрофі
лювання

Тип приміщення

Тип власності

Забезпечення
водопостачанням

Забезпечення
теплопостачанням

Забезпечення
вентиляцією

Забезпечен
ня
каналізацій
них систем

державна,
комунальна

забезпечено

забезпечено

забезпечено

забезпечено

гуртожиток

поліклініка
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Заступник голови
обласної держ авної адміністрації,
перший заступник голови ком ісії

гуртожиток

навчальний
корпус

В. ЧАБАН

