РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській облдержадміністрації
ПРОТОКОЛ № 26
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
облдержадміністрації
м. Миколаїв

29 липня 2020 року

ГОЛОВУВАВ: голова комісії,
голова Миколаївської облдержадміністрації Стаднік О.В.
ПРИСУТНІ: члени комісії (за окремим списком)
ЗАПРОШЕНІ: (за окремим списком)
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території
Миколаївської області відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 липня 2020 року №641.
(Стаднік О.В., Трайтлі О.О., Ігнатенков О.С.)
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1.Інформацію взяти до відома.
2. Відповідно до 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»
установити з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі
- COVID-19), з 01 серпня до 31 серпня 2020 року на території Миколаївської
області карантин, продовживши на всій території області дію карантину,
встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та від
20 травня 2020 року №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами).
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3. Доручити головам райдержадміністрацій, керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським (міст обласного та
районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад,
керівникам територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій:
3.1. Взяти до виконання та дотримуватись у своїй діяльності вимог 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»;
3.2. Дотримуватися рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на
території Миколаївської області, затверджених постановами заступника Міністра
охорони здоров’я - Головного державного санітарного лікаря України Ляшка В.К.;
Строк: на час дії
карантинних обмежень
4. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації, міським (міст обласного та районного
значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам
територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій з 01 серпня 2020 року на час дії
карантину забезпечити:
4.1. Забезпечити на період дії карантину з метою обмеження скупчення
громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування
там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає
різний час початку і закінчення роботи для різних категорій працівників,
дистанційну (надомну) роботу;
4.2. Відстань у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами
(за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між
ними відповідних захисних екранів;
4.3. Дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які
очікують дозволу на вхід до приміщень.
Строк: на час дії
карантинних обмежень
5. Рекомендувати суб’єктам господарювання, що ведуть свою господарську
діяльність на території Миколаївської області з 01 серпня 2020 року на період дії
карантину внести (у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою
встановлення початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема,
встановити початок роботи о 10-й годині або більш пізній час для суб’єктів
господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної
діяльності:
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
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- поштова та кур’єрська діяльність;
- тимчасове розміщування та організація харчування;
- страхова діяльність;
- освіта;
- надання соціальної допомоги;
- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
6. У відповідності до п.43 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 року №641 доручити головам райдержадміністрацій, керівникам
структурних підрозділів облдержадміністрації та рекомендувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад, керівникам територіальних підрозділів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 01 серпня
2020 року установити початок робочого часу в органах виконавчої влади, інших
державних органах, органах місцевого самоврядування о 8-й годині та в органах
соціального захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду
України о 10-й годині.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
7. Доручити головам райдержадміністрацій та запропонувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад з 01 серпня 2020 року:
7.1. Опрацювати разом з суб’єктами господарювання питання щодо
можливості запровадження на період дії карантину графіків роботи підприємств,
установ, організацій, які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх
роботи залежно від територіального розташування, галузевої належності,
специфіки виконання робіт чи надання послуг;
7.2. розробити (скорегувати) маршрути руху громадського транспорту з
урахуванням змінених графіків роботи підприємств, установ, організацій для
забезпечення створення можливості переміщення працівників на роботу/з роботи;
7.3. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний
соціальний супровід;
Строк: на час дії
карантинних обмежень
7.4. Забезпечити надання управлінню з питань цивільного захисту
облдержадміністрації на електронну адресу: mns@mk.gov.ua та обласному штабу
з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
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характеру, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19
на
території
Миколаївської
області
на
електронну
адресу:
shtab.covid.mk@gmail.com з 01 серпня 2020 року інформації про стан виконання
вимог 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» та прийнятих рішень в межах
компетенції.
Строк: щоденно до 12.00 на час дії
карантинних обмежень
8. Доручити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Георгієву),
управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації (Проніну)
забезпечити в межах повноважень діяльність спеціалізованих закладів з
обсервації, харчування осіб, медичне спостереження за ними.
Строк: на час дії
карантинних обмежень
9. Рекомендувати обласному штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням гострої
коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Миколаївської області
(Ігнатенкову) забезпечити з 01 серпня 2020 року надання Керівнику робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня звітності про стан виконання вимог 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».
Строк: щодня на час дії
карантинних обмежень
10. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної
безпеки
і
надзвичайних
ситуацій
при
облдержадміністрації щодо розглянутого питання покласти на управління з
питань цивільного захисту облдержадміністрації (Проніна).
2. Про cтан епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19 на території с. Рибаківка, Березанського
району.
(Стаднік О.В., Трайтлі О.О., Клочко В.І.)
З урахуванням стабілізації епідемічної ситуації, визначеної проведенням
епіданалізу щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 серед
населення с. Рибаківка, Березанського району, а також враховуючи подання
головного державного санітарного лікаря Миколаївської області від 29 липня
2020 року №8 та обговоривши інформацію з цього питання,
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КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Враховуючи подання головного державного санітарного лікаря
Миколаївської області від 29 липня 2020 року №8 відмінити з 29 липня
2020 року раніше запроваджені на території с. Рибаківка, Березанського району
рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації посилення протиепідемічних
заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня
2020 року № 392 (зі змінами та доповненнями).
3. Рекомендувати ДУ «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ
України» (Клочку):
3.1. Продовжити проведення щоденного моніторингу поточної епідемічної
ситуації в с. Рибаківка, Березанського району відповідно до ознак, зазначених в
п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями);
3.2. У разі відповідності епідемічної ситуації в с. Рибаківка, Березанського
району ознакам для посилення протиепідемічних заходів протягом трьох днів
поспіль невідкладно вносити подання головного державного санітарного лікаря
Миколаївської області на розгляд регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації питання
про запровадження посилення конкретних протиепідемічних заходів на території
с. Рибаківка, Березанського району виходячи з результатів оцінки поточної
епідемічної ситуації.
Строк: протягом дії карантину.
4. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації щодо
розглянутого питання покласти на управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації (Проніна).
3. Про хід виконання розпорядження голови Миколаївської
облдержадміністрації від 13 листопада 2017 року № 449-р «Про охорону
життя людей на водних об’єктах Миколаївської області» щодо стану
попередження загибелі людей на водних об’єктах Миколаївської області та за
результатами цільових перевірок місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо
стану готовності місць масового відпочинку населення на водних об’єктах.
(Стаднік О.В., Трайтлі О.О., Жебрак С.А.)
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,
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КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад, підприємств, установ та організацій, які закріплено за визначеними
місцями масового відпочинку населення на водних об’єктах:
2.1. Забезпечити неухильне виконання вимог «Правил охорони життя людей
на водних об’єктах України», затверджених наказом МВС України від 10 квітня
2017 року №301.
Строк: протягом оздоровчого
сезону 2020 року.
2.2. Вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків, виявлених працівниками
Головного управління ДСНС України у Миколаївській області під час проведення
цільових перевірок готовності місць масового відпочинку населення на водних
об’єктах Миколаївської області.
Строк: до 08 cерпня 2020 року.
3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад:
3.1. Попередити керівників підприємств, установ та організацій, які
закріплено за визначеними місцями масового відпочинку населення на водних
об’єктах, щодо заборони використання об’єктів з виробничою, оздоровчою чи
спортивною метою або для відпочинку громадян у межах закріпленої в
установленому місцевими державними адміністраціями порядку ділянки водної
поверхні чи прибережної частини моря, які не обладнано відповідно до вимог
чинного законодавства, у тому числі і системами водовідведення.
Строк: до 08 серпня 2020 року.
3.2. Надати інформацію до регіональної комісії через Головне управління
ДСНС України у Миколаївській області на електронну адресу:
vtb.nikolaev@ukr.net та до управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації на електронну адресу: mns@mk.gov.ua щодо кількості:
- місць масового відпочинку людей на водних об’єктах;
- сезонних рятувальних постів;
- навчених та підготовлених матросів – рятувальників, плавців–
рятувальників;
- місць заборонених для купання та масового відпочинку на водних
об’єктах.
Строк: до 12.00 11 серпня 2020 року.
3.3. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській
області та Головним управління ДСНС України у Миколаївській області
організувати проведення рейдів місць масового відпочинку населення на воді та
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