
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА КО М ІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО- 
ЕКО ЛО ГІЧН О Ї БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

пр. Ушакова, 47, м. Херсон, 73000; тел./факс 42-01-95, тел. 22-39-91 
e-mail: upns.oda@gmail.com

ПРОТОКОЛ № 10
засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

28 квітня 2021 року 
16:00
(у режимі селекторного зв ’язку)

Головував Козир Сергій Вячеславович, голова Херсонської обласної державної 
адміністрації, голова комісії.

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, запрошені.

ПОРЯДОК ДЕЕ I S I 5 I 5

1. Про оцінку епідемічної ситуації в області та вжиття додаткових заходів 
щодо запобігання поширенню СОУЮ-19 під час Великодніх та травневих свят і 
поминальних днів.

2. Про функціонування закладів освіти області в період карантину.
3. Про дотримання протиепідемічних заходів на території ТРЦ «Фабрика».
4. Про затвердження переліку об’єктів критичної інфраструктури 

Херсонської області регіонального рівня.

1. СЛУХАЛИ: Про оцінку епідемічної ситуації в області та вжиття 
додаткових заходів щодо запобігання поширенню СОУШ-19 під час 
Великодніх та травневих свят і поминальних днів.

ІНФОРМУВАЛИ:

Ромаскевич Ю.О., начальник штабу з ліквідації наслідків НС в області; 
Короленко В.М., директор Департаменту здоров’я обласної державної 

адміністрації;
Крулицька Т.В., заступник начальника Департаменту реалізації 

гуманітарної політики обласної державної адміністрації.
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З урахуванням інформації доповідачів комісія з питань ТЕБ та НС 
ВИРІШИЛА:

1. Продовжити вжиття на території області протиепідемічних заходів, 
передбачених для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки відповідно до пункту З 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 (зі 
змінами).

2. Продовжити функціонування карантинного блокпоста на стаціонарному 
посту поліції «Консул», 203 км + 500 метрів а/д М-14 Одеса -  Мелітополь -  
Новоазовськ, та здійснення температурного скринінгу осіб, які прибувають до 
області або залишають її межі.

Термін -  до окремого розпорядження

3. Головам районних державних адміністрацій, головам сільських, 
селищних, міських рад забезпечити:

3.1. Контроль за недопущенням вживання спиртних напоїв на кладовищах 
та в інших місцях поховань під час поминальних днів.

3.2. Посилене чергування спільно з ГУ Національної поліції в області, 
управлінням патрульної поліції в області та реагування на випадки порушення 
підпункту 3.1. цього пункту протоколу.

3.3. Посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час 
святкування Великодніх свят, зокрема щодо:

- здійснення температурного скринінгу тих, хто братиме участь у 
богослужіннях;

- наявності захисних масок, які закривають рот та ніс у вірян, зокрема на 
вулиці, біля та у храмах;

- дотримання дистанції між людьми не менш як 1,5 метра;
- перебування у храмах людей у кількості, що не перевищує однієї особи на 

4 квадратні метри;
- забезпечення повітряного обміну всередині приміщень храмів;
- збільшення кількості освячень і зменшення їх тривалості, а також допуску 

обмеженої кількості людей до приміщень церков.
Термін -  під час Великодніх свят

3.4. Взяття під особистий контроль наявність достатньої кількості кисню у 
закладах охорони здоров’я, що визначені для лікування хворих на СОУГО-19, у 
вихідні та святкові дні. Розглянути зазначене питання на засіданнях місцевих 
комісій з питань ТЕБ та НС.

Термін -  невідкладно

3.5. Прискорення встановлення кисневих станцій у відповідних закладах 
охорони здоров’я.

3.6. Контроль за особами, що знаходяться на самоізоляції.
Термін -  постійно

3.7. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з населенням щодо
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з
доцільності утримання від туристичних та інших подорожей за кордон.

Термін -д о  ЗО квітня 2021 року

3.8. Розгляд на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій питання заборони роздачі їжі та напоїв 
населенню під час травневих свят.

Термін -  під час травневих свят

3.9. Контроль за здійсненням підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форми власності, що розташовані на підпорядкованих територіях, 
температурного скринінгу працівників перед початком роботи, а також 
забезпечення допуску осіб до приміщень підприємств, установ та організацій лише 
за наявності респіратора або захисної маски, у тому числі виготовленої 
самостійно.

Термін -  невідкладно

3.10. У термін до 15:00 29 квітня 2021 року надати на електронну адресу 
Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної 
державної адміністрації (ирп5.оба@щтіаі1.сошї перелік відповідальних осіб, що 
залучатимуться до чергування у складі СОУЮ-патрулів у період Великодніх та 
травневих свят, та графіки їх чергувань.

3.11. Посилене патрулювання працівниками підпорядкованих підрозділів у 
місцях масового відпочинку (біля водоймищ, у лісосмугах тощо) на період 
Великодніх та травневих свят.

3.12. Контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки у лісових масивах 
та рекреаційних зонах відповідних територій протягом пожежонебезпечного 
періоду.

Термін — невідкладно

4. ГУ Національної поліції в області, ГУ Держпродспоживслужби в області, 
органам місцевого самоврядування посилити патрулювання, в тому числі у складі 
СОУГО-патрулів, з метою контролю за виконанням суб’єктами господарювання та 
населенням протиепідемічних заходів.

Термін — постійно у  період карантину

5. Головам районних державних адміністрацій, головам міських, сільських, 
селищних рад, Південному міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки, 
Департаменту інфраструктури обласної державної адміністрації забезпечити 
контроль за:

- здійсненням автостанціями та автоперевізниками області щоденної 
ретельної дезобробки транспортних засобів, у першу чергу тих, що прибувають з 
«червоної» зони епідемічної небезпеки, а також приміщень автостанцій миючими 
та дезінфекційними засобами;

- здійсненням температурного скринінгу осіб, які прибувають з «червоної» 
зони епідемічної небезпеки;

- дотриманням режиму носіння захисних масок та наповнюваності 
пасажирського транспорту, а також приміщень автостанцій.

Термін -  постійно у  період карантину
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6. ГУ ДСНС України в області продовжити заходи з дезобробки місць 
масового скупчення людей, об’єктів соціальної сфери, зупинок громадського 
транспорту, житлових будинків та прилеглих до них територій.

Термін -  постійно у  період карантину

7. Управлінню внутрішньої та інформаційної політики обласної державної 
адміністрації продовжити 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 функціонування закладів освіти області в період 
карантину.

Інформувала Ю шко Т.М., начальник управління освіти і науки обласної
державної адміністрації.

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати головам міських, селищних, сільських рад:
1.1. Продовжити до 11 травня 2021 року дистанційну форму навчання для 

учнів 5 - 1 0  класів закладів загальної середньої освіти.
1.2. Заборонити відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в 

закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також 
групових екскурсій та поїздок.

Термін -  невідкладно

2. Рекомендувати керівникам закладів професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої, вищої освіти забезпечити освітній процес з використанням 
дистанційної або змішаної форм навчання.

Термін -  невідкладно

3. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації довести цей 
протокол до керівників закладів загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної), фахової передвищої, вищої освіти області.

Термін -  29 квітня 2021 року

3. СЛУХАЛИ: Про дотримання протиепідемічних заходів на території 
ТРЦ «Фабрика».

ІНФОРМУВАЛИ:

Чумаков П.К., директор ТОВ «ТРЦ Фабрика»;
Прокудін О.С., начальник ГУ Національної поліції в області;
Клим Н.Г., в.о. начальника ГУ Держпродспоживслужби в області;
Чабан В.І., заступник голови обласної державної адміністрації.
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ВИРІШИЛИ:

1. Адміністрації ТОВ «ТРЦ Фабрика» забезпечити:
1.1. Здійснення температурного скринінгу при вході до торгово- 

розважального центру усім відвідувачам без винятку.
1.2. Контроль за наявністю засобів індивідуального захисту у відвідувачів. У 

разі виявлення порушень невідкладно повідомляти представників ГУ Національної 
поліції в області для вжиття відповідних заходів реагування.

Термін -  постійно на період карантину

1.3. Дотримання протиепідемічних заходів суб’єктами господарювання, що 
знаходяться на території ТРЦ «Фабрика» та обслуговують відвідувачів, зокрема 
щодо:

- нанесення маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 
між клієнтами не менш як 1,5 метра;

- забезпечення працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, а також належного контролю за їх 
використанням;

- обслуговування покупців лише в одягнутих засобах індивідуального 
захисту, зокрема захисних масках або респіраторах, які закривають ніс та рот, у 
тому числі виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами 
будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);

- забезпечення централізованого збору використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни).

Термін — постійно на період карантину

2. Херсонській міській раді забезпечити участь працівників підпорядкованих 
підрозділів у спільних з ГУ Національної поліції в області, ГУ 
Держпродспоживслужби в області рейдах у складі СОУШ-патрулів з метою 
забезпечення контролю за дотриманням протиепідемічних заходів.

Термін - постійно на період карантину

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку об’єктів критичної
інфраструктури Херсонської області регіонального рівня.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити перелік об’єктів критичної інфраструктури Херсонської 

області регіонального рівня, що додається.

2. Районним державним адміністраціям, міським, сільським, селищним 
радам з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 
2020 року № 1109 скласти переліки об’єктів критичної інфраструктури, що 
розташовані на відповідних територіях та продовжуватимуть свою діяльність у



випадку запровадження на території області режиму спеціальних перепусток, та 
затвердити їх рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ та НС.

Термін -1 1  травня 2021 року

Рішення прийнято одноголосно та підтримано всіма присутніми на
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засіданні членами комісії. У ) у ?
/У  / / '  /У  / у

Голова комісії —  Сергій КОЗИР

Перший заступник голови комісії Вадим ЧАБАН

Секретар комісії Олексій ШЕЛУДЬКОСекретар комісії Олексій ШЕЛУДЬКО


