
ХЕРСОНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МІСЦЕВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
просп. Ушакова, 47, м. Херсон, 73003, тел. (0552) 42-44-44 

е-таіі: отгс2У.кЬе.г0а@§таі1.сот

ПРОТОКОЛ № 1
позачергового засідання місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

13 жовтня 2021 року 
13.00
Районна державна адміністрація 
(кабінет 302, III поверх, 
просп. Ушакова, 47, м. Херсон)

Головував: Линецький Михайло Валерійович, голова Херсонської районної 
державної адміністрації , голова комісії

Присутні: члени комісії (за списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про епідемічну ситуацію та впровадження обмежувальних проти 

епідеміологічних заходів, з метою недопущення поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19.

2. Про стан готовності закладів охорони здоров’я до опалювального сезону 
2021/2022 року.

3. Про затвердження Переліку потенційно небезпечних об’єктів та ОПН 
Херсонського району Херсонської області.

1. СЛУХАЛИ: Про епідемічну ситуацію та впровадження
обмежувальних проти епідеміологічних заходів, з метою недопущення 
поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19.

ІНФОРМУВАЛИ: Колесніченко С.С. головний спеціаліст відділу
здоров’я, молоді та спорту управління гуманітарної 
політики районної державної адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача та протоколів засідання регіональної 
комісії з питань ТЕБ та НС від 04 жовтня 2021 року № 25, від 09 жовтня 2021 
року № 26 ВИРІШИЛИ:

1. Головам міських, селищної та сільських рад на підпорядкованих 
територіях заборонити відвідування сторонніми особами (окрім законних 
представників, членів сім’ї, рідних за умови дотримання протиепідемічних
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заходів) установ і закладів соціального захисту усіх видів підпорядкування, в 
яких проживають (перебувають) громадяни похилого віку, особи з 
інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними 
порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям 
(особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і 
закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово).

До переходу на «жовтий» рівень 
епідемічної безпеки

2. Головам міських, селищної та сільських рад на підпорядкованих 
територіях забезпечити:

2.1. Розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування не 
більше 50% від загальної кількості місць та на відстані не менше, ніж 1,5 метри 
між сусідніми столиками, за умови пересування по закладу з вдягненими 
засобами індивідуального захисту, що закривають ніс та рот (крім часу сидіння 
за столом для приймання їжі, чи/або пиття напоїв).

2.2. Приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури, 
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 
наповненістю кінозалів або залів не більше 50% місць у кожному, за умови, що 
відвідувачі мають підтвердження отриманого повного курсу вакцинації, чи 
мають міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує 
вакцинацію від СОУГО-19.

2.3. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, утому 
числі СОУГО-патрулів.

2.4. Посилити контроль щодо відстеження контактних осіб та виведення їх 
на самоізоляцію відповідно до постанови КМУ від 09 грудня 2020 року №1236.

2.5. Посилити контроль у закладах охорони здоров’я ( в першу чергу 
поліклінічних) щодо дотримання пересування пацієнтів (уникнення скупчення 
під кабінетом лікаря), дотримання маскового режиму.

2.6. Акцентувати увагу на дотримання вимог постанови КМУ від 09 грудня 
2020 року №1236 у закладах освіти.

2.7. Проведення усіх масових заходів здійснювати за наявності у учасників 
підтвердження отриманого повного курсу вакцинації, чи мають міжнародний, 
внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від СОУГО- 
19.

2.8. Проведення нарад, робочих засідань, тренінгів тощо в режимі онлайн.
2.9. Тимчасове припинення вивезення організованих груп дітей до дитячих 

таборів та санаторіїв.
%. 10. Перевезення пасажирів громадським транспортом за наявності у них 

підтвердження отриманого повного курсу вакцинації, чи мають міжнародний, 
внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від 
СОУГО-19.

До переходу на «жовтий» рівень 
епідемічної безпеки
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3. Рекомендувати керівникам закладів освіти району забезпечити 
переведення закладів на дистанційне навчання, окрім дошкільних закладів, 1 -4 
та 11 класів закладів загальної середньої освіти.

До переходу на «жовтий» рівень 
епідемічної безпеки

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій району 
незалежно від форми власності перевести не вакцинованих працівників на 
дистанційну форму роботи з урахуванням специфіки виконання службових 
обов’язків.

До переходу на «жовтий» рівень 
епідемічної безпеки

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, територіальним 
органам виконавчої влади активізувати роботу щодо вакцинації проти 
СОУГО-19 своїх працівників та працівників закладів освіти та наукових установ 
незалежно від типу та форм власності.

Терміново

2. СЛУХАЛИ: Про стан готовності закладів охорони здоров’я до 
опалювального сезону 2021/2022 року.

ІНФОРМУВАЛИ: Колесніченко С.С. головний спеціаліст відділу
здоров’я, молоді та спорту управління гуманітарної 
політики районної державної адміністрації.
Колбаєва І.В. заступник начальника управління -  
начальник відділу економічного, агропромислового 
розвитку територій та інвестицій управління 
економічного, агропромислового та просторового 
розвитку територій, інвестицій та житлово- 
комунального господарства районної державної 
адміністрації.

Надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті 
господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням 
нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, 
аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, 
застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела 
(може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, 
великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних 
збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи 
об’єкті, провадження на ній господарської діяльності (пункту 24 частини 
першої статі 2 Кодексу цивільного захисту України).

За результатами обговорення комісія дійшла висновку, що зростання 
захворюваності на гострі респіраторні хвороб, в тому числі СОУГО-19, 
відсутність надання послуг з постачання природнього газу з боку 
газопостачальних компаній для бюджетних організацій району та комунальних
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некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я та неминуче приведення 
до розгерметизації труб теплопостачання, зниження температури в 
приміщеннях, вимушене використання електричних опалювальних приладів, 
що в свою чергу призведе до високого навантаження електричних мереж 
електропостачання і загрози пожежі або вибуху через підвищений вміст кисню 
у ковідних лікарнях (палатах).

В свою чергу вказана ситуація може спричинити техногенну надзвичайну 
ситуацію, пов’язану з аваріями систем життєзабезпечення, порушення 
нормальних умов життя населення, а в подальшому до виникнення масштабної 
медико-біологічної надзвичайної ситуації в умовах поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, що загрожуватиме життю і здоров’ю 
населення.

З урахуванням інформації доповідачів та протоколів засідання 
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 04 жовтня 2021 року № 25, 
від 11 жовтня 2021 року № 27, протоколу засідання Експертної комісії з 
визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій від 12 жовтня 2021 року №15/09-21, ситуації яка 
склалася з газопостачанням у бюджетних установах та комунальних 
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я ВИРІШИЛИ:

1. Визначити ситуацію , що склалася, відповідно до пункту 24 частини 
першої статі 2 Кодексу цивільного захисту України, надзвичайною ситуацією.

2. Надзвичайну ситуацію що склалася у зв’язку з відсутністю постачання 
природного газу до бюджетних організацій району та комунальних 
некомерційних підприємств у сфері охорони здоров’я відповідно до 
Національного класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019.2010, пункту 6 
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, 
класифікувати як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код НС 10800 
-  надзвичайна ситуація у наслідок аварій на системах життєзабезпечення) 
місцевого рівня.

3. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року 
№ 738 подати до ДСНС повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації

Терміново

4. Головам міських, селищної та сільських рад у підпорядкованих 
комунальних закладах і установах, комунальних некомерційних підприємствах, 
на об’єктах житлово-комунального господарства, які підключені до 
централізованої системи, опалення, передбачити заходи щодо збереження від 
розгерметизації систем теплопостачання у разі перебоїв з подачею енергоносіїв.

До закінчення опалювального сезону



3. СЛУХАЛИ: Затвердження переліку потенційно небезпечних
об’єктів та ОПН Херсонського району Херсонської області.

ІНФОРМУВАЛИ: Маркобрун І.В., начальник відділу оборонної та
мобілізаційної роботи, цивільного захисту, взаємодії з 
правоохоронними органами районної державної 
адміністрації.

З урахуванням інформації доповідача та наказу Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи від 18 грудня 200 року № 338 «Про затвердження 
Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» (зі змінами) 
ВИРІШИЛИ:
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1. Затвердити перелік потенційно небезпечних об’єктів та ОПН 
Херсонського району Херсонської області (далі -  Перелік).

2. Відділу оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного . захисту, 
взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації у 
терміни, визначені наказом Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи від 18 грудня 2000 року № 338 «Про затвердження Положення про 
паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» (зі змінами) подати Перелік 
до ДСНС встановленим порядком.

Рішення прийнято одноголосно та підтримано членами комісії.

Голова комісії: 

Секретар комісії

.


