РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
при Миколаївській облдержадміністрації
ПРОТОКОЛ № 24
позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
облдержадміністрації
м. Миколаїв

15 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.
(Стаднік О.В., Трайтлі О.О., Ігнатенков О.С.)
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. 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:
2.1. Взяти до виконання та дотримуватись змін внесених постановою
Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року №588 до 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»;
2.2. У відповідності до змін, внесених Кабінетом Міністрів України до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
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України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2»:
- дозволити діяльність закладів культури із наповненістю не більше
50 відсотків стаціонарних місць для сидіння та/або більше однієї особи на
5 кв. метрів площі закладу культури;
- дозволити проведення заходів закладами культури за участю не більше
однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться
на відкритому повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний
за дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
3. Головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного та районного
значення) головам, головам об’єднаних територіальних громад надати
інформацію щодо вжитих заходів до регіональної комісії через управління з
питань цивільного захисту облдержадміністрації на електронну адресу:
mns@mk.gov.ua та до обласного штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області на
електронну адресу: shtab.covid.mk@gmail.com.
Строк: до 12.00 20 липня 2020 року.
4. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад у випадку ускладнення епідемічної ситуації на закріплених
адміністративно-територіальних одиницях невідкладно ініціювати проведення
позачергових місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій щодо перегляду впроваджених протиепідемічних заходів.
Строк: у випадку ускладнення
епідемічної ситуації негайно.
5. Рекомендувати міським (міст обласного та районного значення) головам
спільно з управлінням Укртрансбезпеки у Миколаївській області, Головним
управлінням Національної поліції в Миколаївській області та Управлінням
патрульної поліції в Миколаївській області вжити відповідних заходів до
регулярного контролю за дотриманням перевізниками встановлених карантинних
та протиепідемічних вимог під час перевезення пасажирів у містах транспортом
загального користування.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
6.
Рекомендувати
Головному
управлінню
Національної
поліції
в Миколаївській області (Анохіну), Управлінню патрульної поліції в
Миколаївській
області
(Данілі)
та
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в Миколаївській області (Калнаусу) забезпечити в межах
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компетенції проведення щоденного моніторингу виконання протиепідемічних
заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів харчування, а також
розважальних закладів у нічний час доби.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
7.
Рекомендувати
Головному
управлінню
Національної
поліції
в Миколаївській області (Анохіну), Управлінню патрульної поліції в
Миколаївській
області
(Данілі)
разом
із
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби в Миколаївській області (Калнаусом) та управлінням
Укртрансбезпеки у Миколаївській області (Гринюком) забезпечити в межах
компетенції здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства, дотриманням протиепідемічних
заходів під час карантину в громадському транспорті, закладах громадського
харчування, розважальних закладах у нічний час доби.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
8.
Рекомендувати
Головному
управлінню
Національної
поліції
в Миколаївській області (Анохіну) забезпечити необхідні заходи реагування у разі
звернень про порушення вимог законодавства щодо карантинних обмежень.
Строк: на час дії
карантинних обмежень.
9. Взявши до уваги звернення обласного штабу з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із
поширенням гострої коронавірусної хвороби (COVID-19) на території
Миколаївської області від 06 липня 2020 року №174/02-05, внести зміни до
пункту 6 підпункту 6.2. рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при облдержадміністрації від
02 квітня 2020 року (протокол №8), виклавши його у такій редакції:
«визначити придатність для надання ургентної,
хірургічної та
неонатальної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу, спричинену
коронавірусом COVID-19, мельцерівські бокси імуно-інфекційного відділення
КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» Миколаївської обласної
ради».
10. Взявши до уваги лист начальника обласного штабу з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Миколаївської
області від 13 липня 2020 року №187/02-05, та з метою раціонального
використання ліжкового фонду дозволити з 15 липня 2020 року КНП
Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1» поновлення роботи закладу
у штатному режимі надання допомоги вагітним, роділлям та породіллям.
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10.1. Головному лікарю КНП Миколаївської міської ради «Пологовий
будинок №1» (Волохову):
- для надання допомоги вагітним з COVID-19 або з підозрою на COVID-19
задіяти відокремлене відділення з повним набором функціональних приміщень;
- залучити до роботи у даному відділені тільки окремий медичний персонал;
- на випадок масового надходження вагітних хворих або з підозрою на
COVID-19 розробити механізм виведення пацієнтів до інших закладів охорони
здоров’я та надання медичної допомоги виключно цій категорії хворих.
Строк: протягом дії карантину.
10.2. Доручити управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації
(Георгієву) та рекомендувати управлінню охорони здоров’я Миколаївської
міської ради (Шамрай):
- прийняти відповідні організаційно-розпорядчі документи щодо поновлення
роботи закладу Миколаївської міської ради «Пологовий будинок №1»;
- надати інформацію щодо вжитих заходів до регіональної комісії через
управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації на електронну
адресу: mns@mk.gov.ua та до обласного штабу з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території Миколаївської
області на електронну адресу: shtab.covid.mk@gmail.com.
Строк: до 12.00 21 липня 2020 року.
11. Контроль за виконанням рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській
облдержадміністрації щодо розглянутого питання покласти на Головне
управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (Калнауса), якому
узагальнену інформацію про хід виконання вищезазначених рішень надати до
комісії через управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Строк: до 24 липня 2020 року.
2. Про cтан епідемічної ситуації, пов’язаної із поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19 на території м. Южноукраїнська.
(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 міста Южноукраїнська, а також враховуючи подання головного
державного санітарного лікаря Миколаївської області від 13 липня 2020 року №6
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 13 липня 2020 року №6 відмінити з 15 липня
2020 року раніше запроваджені на території м. Южноукраїнська 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 м. Южноукраїнську 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 м. Южноукраїнську 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
м. Южноукраїнська 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 додаткові заходи щодо запобігання та протидії пожежам у
природних екосистемах Миколаївської області в пожежонебезпечний період
2020 року та про заходи, спрямовані на збереження з урахуванням
температурного режиму автомобільних доріг загального користування.
(Стаднік О.В., Трайтлі О.О., Мароха О.Д., Грицаєнко М.Г., Сікорський С.В.)
Заслухавши та обговоривши інформацію з цього питання,
КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Інформацію взяти до відома.
2. На виконання рішень протоколу № 14 позачергового засідання Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від
09 липня 2020 року доручити управлінню екології та природних ресурсів
облдержадміністрації
(Каражею),
головам
райдержадміністрацій
та
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рекомендувати міським (міст обласного та районного значення) головам, головам
об’єднаних територіальних громад, Миколаївському обласному управлінню
лісового та мисливського господарства (Маросі), Головному управлінню ДСНС
України у Миколаївській області (Грицаєнку), Державній екологічній інспекції у
Миколаївській області (Бабенку) та Головному управлінню Національної поліції
в Миколаївській області (Анохіну) забезпечити відповідно до компетенції:
- цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, зокрема з
використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних літальних
апаратів, повітряних суден, та своєчасне залучення лісокористувачів, служб
цивільного захисту, власників земельних ділянок, волонтерів та місцевого населення
до гасіння пожеж на початкових стадіях їх виникнення;
- створення та оновлення в лісових масивах мінералізованих смуг,
протипожежних розривів, проведення ремонту спостережних веж, пожежних
водойм і доріг протипожежного призначення, очищення від захаращень лісів і
просік, де проходять повітряні лінії електропередач;
- уведення на період високого та надзвичайно високого класів пожежної
небезпеки тимчасових обмежень на відвідування населенням лісових масивів і
лісопаркових зон, в'їзду до них автотранспортних засобів, проведення
лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт, а також полювання;
- проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежонебезпечних лісових
масивів з метою контролю за дотриманням лісокористувачами, населенням та
підприємствами вимог пожежної безпеки;
- контроль за дотриманням агропідприємствами, фермерами та населенням
вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час збирання врожаю,
недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на сільгоспугіддях і
присадибних ділянках;
- проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо
недопущення пожеж в екосистемах та порядку дій у разі виявлення загорянь.
Строк: в пожежонебезпечний
літній період 2020 року.
3. Доручити головам райдержадміністрацій та рекомендувати міським (міст
обласного та районного значення) головам, головам об’єднаних територіальних
громад:
3.1. Забезпечити влаштування навколо населених пунктів, котеджних
містечок, дачних і садових товариств, об'єктів, розміщених у лісових масивах,
захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності та
вітролому з метою недопущення перекидання лісових пожеж на будинки та
споруди, а в разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові
масиви;
Строк: до 22 липня 2020 року.
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