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ДОРУЧЕННЯ
До протоколу №01 від 04.02.2022 позачергового засідання Комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
міської ради.
Прошу забезпечити своєчасне виконання прийнятих Комісією рішень.
Додаток на _7_- х аркушах.

Міський голова
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Протокол № _1_(позачергового)
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради
_04_._02_.2022
м. Южноукраїнськ
_14_:00 годин
Головував: Онуфрієнко В.В. - голова Комісії – міський голова;
Члени комісії: - за окремим списком (додається).
Запрошені:

- міський штаб (додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про епідемічну ситуацію із захворюваністю на грип та інші ГРВІ серед
населення Южноукраїнської міської територіальної громади та заходи,
спрямовані на зниження ризиків під час епідеміологічного сезону з грипу.
Епідемічний сезон 2020–2021 років був унікальним за вірусологічною
характеристикою, оскільки циркуляції вірусів грипу майже не спостерігалося.
Натомість у циркуляції значно домінували віруси респіраторної групи інфекцій. На
це, зокрема, вплинули обмежувальні протиепідемічні заходи, які були введені у
зв’язку з початком пандемії COVID-19.
Цьогоріч ВООЗ спрогнозував циркуляцію таких вірусів грипу:
- вірус, подібний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;
- вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);
- вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);
- вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які
будуть використовувати в цьому епідсезоні.
Офіс головного державного санітарного лікаря інформував, що у 2021-2022
році в Україні очікують три штами грипу B/Washington, H1N1 та H3N2. За цією
інформацією, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових
штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби порівняно з минулим
роком.
У 2021–2022 році очікувався аналогічний епідемічний сезон грипу, як і
минулого року. Він не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо
більш важкого перебігу хвороби. Минулого року дуже багато людей хворіли на грип і
ще більше - отримали або важкий перебіг, або стикнулися з віддаленими наслідками
перенесеного захворювання.
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Наразі в Україні спостерігається підвищення захворюваності на віруси
респіраторної групи через циркуляцію вірусів SARS-CoV-2 та інших. Уже минулого
тижня інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ на 6,9% вище показника
за аналогічний період минулого сезону.
Значення інтенсивного показника захворюваності розраховано на основі
кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип,
COVID-19 та інші).
Із 4 жовтня 2021 року до 30 січня 2022 перехворіло вже 10,3% населення
країни.
Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.
СЛУХАЛИ:
Колесникова І.К. - начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та
взаємодії з правоохоронними органами міської ради, який повідомив про стан справ на
об’єктах життєзабезпечення населення МТГ, підвів підсумки роботи комунальних
служб за період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру,
пов’язаної з різким погіршенням погодних умов на адміністративній території міста у
січні – лютому 2020 року.
З інформацією Центру охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України: За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли 413 696 осіб, із них 168 771
(40,8%) - діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить
1094,3 на 100 тисяч населення – це відповідає дуже високому рівню епідемічного
процесу
Найвищий інтенсивний показник (дуже високий рівень) зареєстровано у 12
областях України, високий рівень – у Чернігівській та Волинській областях, середній
рівень – у решті областей та місті Києві. Рівень по Миколаївській області – середній
(помаранчевий).
Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.
ВИСТУПИЛИ:
Стахорська О.В. – начальник управління охорони здоров’я Южноукраїнської
міської ради (далі – УОЗ) із оглядом загальної санітарно-епідеміологічної ситуації на
адміністративній території МТГ заходів, що вживаються виконавчими органами
міської ради у забезпеченні санітарно-епідеміологічного благополуччя населення МТГ.
Доповідь Якуніної Л.В. (на лікарняному) – завідуючої Вознесенським
районним відділом Державної установи «Миколаївський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України» (далі – ВРВ КПХ), в якій зазначається стан
епідемічної обстановки на адміністративній території МТГ.
У поточному році стеження за рівнем захворюваності населення МТГ
проводилось щотижнево, з 3-го тижня – щоденно.
По Южноукраїнській МТГ епідемічний сезон 2021-2022 років до 3-го тижня
характеризувався низькими показниками захворюваності та відсутністю реєстрації
випадків грипу. Показники захворюваності не перевищували епідеміологічних
порогів.
З 3-го тижня розпочався ріст захворюваності на ГРВІ (випадків грипу не
реєструвалось):
- 3-й тиждень: зростання у порівнянні с 2-м тижнем в 1,7 рази, у т.ч. серед
школярів – в 2,8 рази;
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- 4-й тиждень: зростання у порівнянні з 3-м тижнем в 1,9 рази, у т.ч. серед
школярів – в 2,0 рази;
- 5-й тиждень: захворюваність знижена у порівнянні з 4-м тижнем в 1,3 рази, у
т.ч. серед школярів – зниження в 1,3 рази, але контрольний рівень захворюваності
перевищений в 2,1 рази.
Всього за січень-лютий поточного року перехворіло на ГРВІ 2188 чоловік.
Частка захворюваності дітей - 74,1% (1622 особи). Частка школярів серед усіх дітей
склала 63,6% (1032 особи), дітей ДНЗ – 30,3% (492 особи).
За поточний період 2022 року захворюваність корона-вірусною інфекцією
серед населення МТГ склала 311 випадків, у т.ч. серед школярів – 20 випадків.
Випадків захворювання серед дітей ДНЗ не зареєстровано. Зростання почалось з 4-го
тижня.
Висновок: Враховуючи епідемічну ситуацію з COVID-19, ГРВІ та грипом
в Україні, Миколаївській області та адміністративній території Южноукраїнської
МТГ, рекомендується вирішити питання продовження терміну тимчасового
припинення навчального процесу у школах, гімназії та Южноукраїнському
професійному ліцеї МТГ до 15.02.2022.
Мірошник Д.М. – директор комунального некомерційного підприємства
«Южноукраїнський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі –
КНП ЮУМЦ ПМСД) проаналізував статистичні данні звернень по медичну
допомогу стосовно грипу та ГРВІ та основні тенденції захворюваності населення
МТГ.
Підтримав висновки та рекомендації попереднього виступаючого.
Лупов С.І. – директор некомерційного комунального підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП ЮМБЛ) доповів про роботу
закладу.
Погодився з висновками та рекомендаціями колег.
Сінчук Ю.М. – начальник управління освіти міської ради ім. Б.Грінченка, який
доповів про ситуацію в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста.
У зв’язку зі значним зростанням захворюваності на грип та ГРВІ серед
дитячого контингенту Южноукраїнської МТГ, особливо у закладах загальної
середньої освіти міста, керівником управління освіти ім. Б.Грінченка
Южноукраїнської міської ради видано наказ від 25.01.2022 №59 «Про роботу закладів
освіти в умовах збільшення захворюваності» щодо організації освітнього процесу в
період з 26.01.2022 по 31.01.2022 включно у закладах загальної середньої освіти м.
Южноукраїнська за дистанційною формою навчання.
З урахуванням статистичних даних захворюваності здобувачів освіти на
COVID та ГРВІ, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, листа
департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації від
27.01.2022 №408/02/01-01.16 наказом по управлінню освіти міської ради від
31.01.2022 №68 «Про роботу закладів освіти в умовах збільшення захворюваності на
COVID та ГРВІ» продовжено організацію освітнього процесу у закладах загальної
середньої освіти за дистанційною формою навчання для здобувачів освіти 5-11 класів
на період з 01.02.2022 по 04.02.2022 включно.
Навчальні заклади мають необхідні запаси товарів першої необхідності,
продуктів харчування та дезінфекційних засобів і готові поновити роботу у будь-який
момент за рішенням Комісії.
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Онуфрієнко В.В. - голова Комісії – міський голова, який узагальнив інформацію
щодо роботи спеціалізованих служб цивільного захисту та підприємств системи
життєзабезпечення населення МТГ, у ситуації, що склалася та запропонував проект
рішення Комісії.
Керуючись п.п.6 п.«б» ч.1 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», у відповідності до п.3.1.13. «Положення про комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті
Южноукраїнської міської ради», затвердження рішенням виконавчого комітету
Южноукраїнської міської ради від 28.04.2021 №95, на виконання вимог доручення
Южноукраїнського міського голови від 21.09.2021 №17/02-34/2990 до рішень Комісії
від 15.09.2021 «Про проведення попереджувальних заходів на адміністративній
території Южноукраїнської МТГ у період епідемічного сезону грипу та ГРВІ 20212022 років» (п.5 протоколу №10), якими затверджено заходи з мінімізації наслідків
поширення захворюваності на грип і ГРВІ, недопущення епідемічних ускладнень,
економічних збитків, а також можливих спалахів інфекції, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
1. Доповіді керівників профільних управлінь міської ради та закладів охорони
здоров’я Южноукраїнської МТГ взяти до відома.
2. Продовжити роботу сил та засобів міської ланки ТП ЄДС ЦЗ у режимі
надзвичайної ситуації.
Термін: до особливого розпорядження
3. Вважати заходи з організації освітнього процесу на період із 26.01.2022 по
31.01.2022 включно у закладах загальної середньої освіти м. Южноукраїнська за
дистанційною формою навчання, затверджені наказом начальника управління міської
ради ім. Б.Грінченка від 25.01.2022 №59 «Про роботу закладів освіти в умовах
збільшення захворюваності», та їх продовження для здобувачів освіти 5-11 класів з
01.02.2022 по 04.02.2022 включно своєчасними та виправданими.
4. Перевести освітній процес в 5–8-х класах загальноосвітніх шкіл,
міжшкільному навчально-виробничому комбінаті, дитячо-юнацькій спортивній школі,
дитячій школі мистецтв на дистанційну форму навчання.
Термін: з 07.02.2022 до 11.02.2022 включно
5. Забезпечити проведення освітнього процесу у 1–4-х та 9–11-х класах
закладів загальної середньої освіти із забезпеченням дистанціювання та
розмежування здобувачів освіти різних класів та потоків.
Термін: з 07.02.2022 до 11.02.2022 включно
6. Згідно з рекомендаціями ВРВ КПХ (Якуніна):
6.1. заборонити проведення масових заходів у загальноосвітніх, дошкільних,
позашкільних навчальних закладах, міжшкільному навчально-виробничому комбінаті,
дитячо-юнацькій спортивній школі та дитячій школі мистецтв;
6.2. тимчасово обмежити проведення масових заходів у спортивних і
культурно-розважальних об‘єктах та до 11.02.2022 включно, призупинити роботу у
них гуртків за участі дітей.
Термін: негайно
7. Запровадити обмеження щодо проведення масових культурно-розважальних
та інших заходів, пов’язаних з великою скупченістю людей.
Термін: при епідемічних ускладненнях
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8. Управлінню освіти міської ради ім. Б.Грінченка (Сінчук) спільно з
управлінням молоді, спорту та культури міської ради (Захарко):
8.1. через засоби масової інформації довести до населення МТГ інформацію
щодо рішень Комісії про подальшу організацію навчального та виховного процесу в
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, міжшкільному навчальновиробничому комбінаті, дитячо-юнацькій спортивній школі та дитячій школі
мистецтв.
Термін: негайно
8.2. здійснити проведення комплексу протиепідемічних заходів для
забезпечення можливого термінового поновлення навчального та виховного процесу в
загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах, міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті, дитячо-юнацькій спортивній школі та дитячій
школі мистецтв.
Термін: до 11.02.2022
9. Управлінню освіти міської ради ім. Б.Грінченка (Сінчук) у підпорядкованих
дошкільних навчальних закладах:
9.1. продовжити підтримання регулярного режиму дезінфекції;
9.2. посилити режим провітрювання у приміщеннях;
Термін: постійно
9.3. забезпечити наявність у групах та харчоблоках овочів та фруктів з високим
вмістом фітонцидів (цитрусові, цибуля, часник тощо);
Термін: в період заходів
9.4. забезпечити дієвий контроль за своєчасним та оперативним тимчасовим
припиненням занять у класах та групах при відсутності 20% дітей, хворих на ГРВІ та
грип з інформуванням епідеміологічного відділення ВРВ КПХ за телефоном 5-51-78;
9.5. забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи серед батьків та
здобувачів освіти з питань профілактики ГРВІ, грипу тощо;
Термін: постійно
9.6. особисто доповідати про санітарно-епідемічний стан у функціонуючих
закладах освіти через профільного заступника міського голови та УНС ВПО.
Термін: щоденно о _09_:_00_ год.
10. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Стахорська), спільно з ВРВ
КПХ (Якуніна), територіальним підрозділом ГУ ДПСС у Миколаївській області
(Паталашенко), НКП ЮУМЦ ПМСД (Мірошник) та КНП ЮУМБЛ (Лупов):
- проведення щоденного моніторингу захворюваності населення на ГРВІ та
грип, своєчасне інформування органів місцевої влади, ЛПЗ, тощо про епідемічну
ситуацію;
- своєчасну підготовку для розгляду на КТЕБ та НС матеріалів щодо
епідемічної ситуації з пропозиціями про введення додаткових заходів;
- приймати участь у проведенні санітарно-просвітної роботи серед населення.
Термін: в період пандемії
11. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Стахорська) забезпечити
координацію дій щодо здійснення заходів з профілактики пандемічного грипу, обміну
оперативною інформацією, спільної роботи всіх служб, відомств та установ по
профілактиці та недопущенню загрози виникнення епідемічних ускладнень,
передбачити проведення повного обсягу профілактичних та протиепідемічних заходів
з відповідним їх фінансуванням.
Термін: в період епідсезону
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12. КНП ЮМБЛ (Лупов), НКП ЮУМЦ ПМСД (Мірошник) забезпечити:
12.1. використання швидких тестів для діагностика грипу та ГРВІ;
12.2. готовність закладів до роботи в період епідемічного сезону грипу у
повному обсязі;
12.3. відбір та доставку зразків матеріалу від хворих на грип, що знаходяться
на стаціонарному лікуванні, до вірусологічної лабораторії ДУ «МОЦ КПХ МОЗУ»
(за попередньою домовленістю) - в період зростання захворюваності;
12.4. при встановленні первинного діагнозу хворому з проявами ГРВІ, грипу
проводити чітку диференційну діагностику з коронавірусної інфекцією з
епідеміологічним обґрунтуванням первинного діагнозу при підозрі на корона-вірусну
хворобу та проведенням лабораторного обстеження згідно діючих наказів – період
епідемічного сезону;
12.5. проведення санітарно-освітньої роботи серед населення (щеплення,
клінічні прояви та протиепідемічні заходи, тощо).
13. Комунальному закладу «Територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)» (Богачова), комунальному закладу «Центр соціальнопсихологічної реабілітації дітей» (Мельник) забезпечити:
13.1. своєчасне вирішення питання тимчасового припинення роботи або
введення комплексу протиепідемічних обмежень у випадку погіршення епідемічної
ситуації у закладах.
13.2. суворе дотримання заходів санітарно-протиепідемічного режиму у
підпорядкованих закладах.
14. Відокремленому підрозділу «Южно-Українська АЕС» ДП «НАЕК
«Енергоатом» (Полович) на період епідсезону:
14.1. доручити відділу охорони здоров’я (Хмілевська) відкоригувати та довести
до виконавців комплекс протиепідемічних заходів на об’єктах ВП ЮУ АЕС;
14.2. продовжити дію заходів щодо своєчасної ізоляції хворих, додержання
вимог теплового режиму та режиму роботи поза приміщеннями тощо;
14.3. забезпечити (при необхідності) додаткову дезінфекцію автобусів, яки
використовуються для перевезення працівників;
14.4. через засоби масової інформації підприємства за участю співробітників
цехової служби надавати персоналу рекомендації щодо профілактики та дій при
ознаках захворювання;
14.5. тимчасово обмежити проведення масових заходів в ККСС «Олімп», ІКЦ
«Імпульс» та ДК «Енергетик» та призупинити до 11.02.2022 включно заняття у
гуртках за участі дітей.
15. Керівникам підприємств, установ та організацій МТГ, незалежно від форм
власності та відомчого підпорядкування, у межах своєї компетенції та за напрямками
діяльності забезпечити посилення заходів протиепідемічного режиму та проведення
комплексу дезінфекційних заходів у місцях масового перебування людей (автобусні
вокзали, ринки, супермаркети тощо), дитячих дошкільних, освітніх закладах,
установах охорони здоров’я, закладах культури, на підпорядкованих об’єктах та
територіях
Термін: при епідемічних ускладненнях
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16. Наступне засідання Комісії з питань продовження/завершення карантинних
заходів призначити на 11.02.2022 об 11-00 год.
17. Контроль за виконанням рішення покласти на профільних заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дроздову М.Б. та
Горностая С.В.
Інформацію про виконання доручень з зазначених питань надавати до Комісії
через управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними
органами міської ради в паперовому вигляді та направляти на адресу електронної
пошти УНС ВПО (Е-mail: yuuns.kteb@gmail.com) по мірі виконання.

Міський голова

В.В. Онуфрієнко

Секретар комісії

В.А. Єфанов

- членів Комісії за списком

- 28 чол.;

- присутні
- кворум
Голосували:
- за
- проти
- не голосували
- відсутні з поважних причин

- 28 чол.;
- 19 чол.;
-

_16_ чол.;
_9_ чол.;
_3_ чол.;
_- _ чол.

