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 № 1
засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
08 січня 2021 року
12:00
(у режимі селекторного зе ’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 (згідно зі списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про оцінку епідемічної ситуації в області.
2. Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені в
період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня
2021 року на території України.
3. Про роботу СОУГО-патрулів Херсонської області
1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області.
ІНФОРМУВАВ:
Ромаскевич Ю.О., начальник штабу з ліквідації НС в області, який повідомив,
що за останню добу в області зафіксовано 192 нових лабораторно
підтверджених випадки захворювання на СОУГО-19, а всього в області
виявлено 18750 осіб, хворих на коронавірус, з яких 11064 одужали, 502 помер, а
7184 осіб перебувають на лікуванні, що свідчить про значне поширення
СОУГО-19 у регіоні.

ВИРІШИЛИ:
1. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
1.1.
Забезпечити безумовне виконання карантинних вимог, передбачени
постановами Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 (зі
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змінами), від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами).
Термін – постійно у період карантину
1.2. Активізувати роботу з тестування на антиген коронавірусу SARSCoV-2 та забезпечити надання інформації про кількість використаних тесті за
добу до ДУ «Херсонський лабораторний центр МОЗ України».
Термін – щодня у період карантину
1.3. Забезпечити контроль за станом забезпечення киснем закладів
охорони здоров’я.
Термін – щодня у період карантину
1.4. Провести спільні наради з керівниками закладів охорони здоров’я на
підпорядкованій території, щодо алгоритму дій при використанні тестів на
антиген коронавірусу SARS-CoV-2.
Термін – невідкладно
1.5. Підключитись до групи «Керівники закладів охорони здоров’я
Херсонської області» з метою моніторингу епідемічної ситуації на території
району (міста, ОТГ).
Термін – невідкладно
2. Керівникам закладів охорони здоров’я Херсонської області:
2.1. Активізувати роботу з виявлення кола контактних осіб, які захворіли
на COVID-19 та забезпечити погодження списків контактних осіб з ДУ
«Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ України».
Термін – постійно
2.2. Забезпечити підключення до групи «Керівники закладів охорони
здоров’я Херсонської області» голів районних державних адміністрацій,
місцевого самоврядування.
Термін – невідкладно
2. СЛУХАЛИ: Про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи,
передбачені в період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин
00 хвилин 25 січня 2021 року на території України.
ІНФОРМУВАВ:
Сулімов О.С., директор Департаменту з питань цивільного захисту та
оборонної роботи обласної державної адміністрації, який повідомив, що в
період з 00 годин 00 хвилин 8 січня 2021 року до 00 годин 00 хвилин 25 січня
2021 року на території України введено додаткові обмежувальні
протиепідемічні заходи відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
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поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами).
ВИРІШИЛИ:
1. Забезпечити безумовне виконання заходів визначених пунктом З
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі
змінами).
2.
Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування,
ГУ
Національної
поліції
в
області,
ГУ
Держпродспоживслужби в області забезпечити контроль за виконанням
додаткових протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених пунктом З
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236
(зі змінами).
Термін —до 25 січня 2021 року
3. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
3.1. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про
введення додаткових протиепідемічних заходів та необхідності їх безумовного
дотримання.
Термін невідкладно
—

3.2. Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації епідемічної
обстановки в районі (місті, ОТГ).
Термін - щоденно
3.3. Забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів при
проведенні релігійних заходів, а саме: обмеженням кількістю відвідувачів із
розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення, а на відкритому
повітрі дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми.
Термін невідкладно
-

4. Генічеській, Каланчацькій районним державним адміністраціям
спільно з Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
ГУ ДСНС в області (в частині розгортання палаток) забезпечити відповідно до
пункту 33 постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року №
1236 (зі змінами) функціонування пунктів тестування на визначення антигена
коронавірусу 8АЯ8-СоУ-2 на контрольних пунктах в’їзду на тимчасово
окуповану територію АР Крим та м.Севастополя та виїзду з неї.
Термін - невідкладно
5. Управлінню

внутрішньої

та

інформаційної

політики

обласної
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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
-

3. СЛУХАЛИ: Про роботу СОУГО-патрулів Херсонської області.
ІНФОРМУВАЛИ:
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в Херсонській області
(інформація додається).
Клим Н.Г., в.о. начальника
ГУ Держпродспоживслужби області
(інформація додається).
ВИРІШИЛИ:
1. Районним
державним
адміністраціям,
органам
місцевого
самоврядування:
1.1. Посилити роботу СОУГО-патрулів із залученням представників
територіальних підрозділів ГУ Національної поліції та Держпродспоживслужби
в області у частині дотримання протиепідемічних заходів у пасажирському
транспорті загального користування, закладах торгівлі, сфери послуг та на
ринках.
1.2. Здійснити перевірки суб’єктів господарювання щодо дотримання
протиепідемічних заходів визначених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів
України від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі змінами).
Термін невідкладно
-

2. Рекомендувати виконавчим комітетам рад органів місцевого
самоврядування забезпечити складення протоколів про правопорушення,
передбачене статтею 443 КУаП.
Термін постійно у період карантину
-

3. ГУ Держпродспоживслужби області посилити роботу щодо участі у
діяльності спільних СОУГО-патрулів разом з ГУ Національної поліції та
органами місцевого самоврядування, виконавчої влади щодо дотримання
карантинних вимог. Особливу увагу звернути на діяльність СОУГО-патрулів
в
містах
Херсон,
Каховка та
Бериславському,
Олешківському,
Голопристанському, Верхньорогачицькому районах.
Термін постійно у період карантину
-

4. Херсонському міськвиконкому спільно з ГУ Національної поліції
області під час
проведення перевірок щодо дотримання вимог
протиепідемічних заходів приділити особливу увагу роботі торгівельнорозважальних центрів, у тому числі «Фабрика», та мережевих магазинів на
території міста.
Термін —невідкладно
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5. Виконавцям заходів, визначених цим протоколом інформувати
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної
державної адміністрації про проведену роботу.
Термін —згідно визначених термінів

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма членами комісії.
Перший заступник голови комісії
Протокол склав
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Вадим ЧАБАН
Тетяна ПОДОБА

