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ПРОТОКОЛ
позачергового засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Василівського району
від 22.10.2021 р.

м. Василівка

№24

Головуючий: Керівник апарату Василівської районної державної
адміністрації Запорізької області, заступник голови місцевої комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Василівського
району Юлія ТАРАН.
Секретар: начальник відділу з питань цивільного захисту населення
Василівської районної державної адміністрації Запорізької області, секретар
місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Василівського району Віталій ГУЗЕНКО.
Присутні: члени місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Василівського району, тимчасово виконуючий
обов’язки голови Василівської районної державної адміністрації Запорізької
області Богдан СТАРОКОНЬ.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.
Про епідемічний стан на території Василівського району Запорізької
області, пов’язаний з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Доповідачі:
завідувач
ВП
«Василівський
міжрайонний
відділ
ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
МОЗ України» Євген ІВЧЕНКО;
начальник відділу розвитку інфраструктури та цифрової
трансформації райдержадміністрації Тетяна КОВАЛЕНКО.
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2. Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Доповідачі: тимчасово виконуючий обов’язки голови Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області Богдан СТАРОКОНЬ;
завідувач
ВП
«Василівський
міжрайонний
відділ
ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
МОЗ України» Євген ІВЧЕНКО;
начальник відділу розвитку інфраструктури та цифрової
трансформації райдержадміністрації Тетяна КОВАЛЕНКО;
начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
райдержадміністрації Наталія АРТЕМЕНКО.
3. Про загрозу зриву своєчасного початку та сталого проходження
опалювального періоду 2021/2022 років в бюджетних установах, які
використовують природний газ.
Доповідачі: тимчасово виконуючий обов’язки голови Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області Богдан СТАРОКОНЬ;
начальник відділу житлово-комунального господарства,
містобудування,
архітектури
та
екології
райдержадміністрації
Тетяна ІНГМАН.
По питанню 1 порядку денного:
«Про епідемічний стан на території Василівського району Запорізької
області, пов’язаний з поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2».
ДОПОВІДАЛИ: завідувач ВП «Василівський міжрайонний відділ
ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб
МОЗ України» Євген ІВЧЕНКО, начальник відділу розвитку інфраструктури
та цифрової трансформації райдержадміністрації Тетяна КОВАЛЕНКО.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідачів.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
По питанню 2 порядку денного:
«Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної
хвороби
СОУП)-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2».
ДОПОВІДАЛИ: тимчасово виконуючий обов’язки голови Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області Богдан СТАРОКОНЬ,
завідувач ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Євген ІВЧЕНКО,
начальник відділу розвитку інфраструктури та цифрової трансформації

з
райдержадміністрації Тетяна КОВАЛЕНКО, начальник відділу освіти,
культури, молоді та спорту райдержадміністрації Наталія АРТЕМЕНКО.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідачів.
2. Структурним підрозділам та апарату райдержадміністрації,
Василівській районній раді, виконавчим органам міських, селищних,
сільських рад (територіальних громад), територіальним органам
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності, в межах компетенції
забезпечити безумовне виконання на території області обмежувальних
протиепідемічних заходів, передбачених пунктами З та З5 постанови
Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами) та вимог
визначених розпорядженням керівника робіт регіонального рівня з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, в Запорізькій області
від 20.10.2021 № 15 «Про ліквідацію наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8СоУ-2».
Термін виконання: на період дії «червоного» рівня
епідеміологічної небезпеки

3. ВП «Василівський міжрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» та
ВП «Енергодарський міжміськрайонний відділ ДУ «Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», відділу розвитку
інфраструктури та цифрової трансформації райдержадміністрації
продовжити проведення щоденної оцінки епідемічної ситуації щодо гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2
(далі - СОУГО-19) у розрізі кожної окремої територіальної громади району. У
разі ускладнення епідемічної ситуації негайно про це інформувати керівництво
райдержадміністрації та виконавчі органи міських, селищних, сільських рад
(територіальних громад).
Термін виконання: на період карантину

4. Василівському районному управлінню поліції ГУНП в Запорізькій
області,
територіальним
підрозділам
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, які розташовані на
території Василівського району, військовій частині Національної гвардії
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України, яка дислокується на території району, виконавчим органам
міських, селищних, сільських рад (територіальних громад) продовжити
здійснення контролю, у тому числі у складі спільних мобільних груп, за
дотриманням протиепідемічних обмежень на території Василівського району,
зокрема стану дотримання карантинних обмежень у громадському транспорті.
Термін виконання: на період карантину

5.
Територіальним
підрозділам
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, які розташовані на
території Василівського району, продовжити здійснення державного нагляду
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства і здійсненням
протиепідемічних заходів суб’єктами підприємницької діяльності, у тому числі
закладами громадського харчування (ресторанами, кафе, барами, закусочними,
їдальнями, кафетеріями, буфетами тощо), ринками, закладами освіти, фізичної
культури та спорту, закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами
торгівлі продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.
Термін виконання: на період карантину

6. Відділу розвитку інфраструктури та цифрової трансформації
райдержадміністрації, міським, селищним, сільським головам:
забезпечити 100 % страхування працівників, які задіяні у наданні медичної
допомоги хворим на СОУГО-19;
вирішити питання щодо переукладання договорів страхування працівників,
якщо їх термін закінчився або спливає;
звернути увагу на стан здійснення страхових виплат працівникам, які
застраховані на випадок захворювання на СОУГО-19 та були інфіковані, а
також, провести роз’яснювальну роботу з цими працівниками щодо звернень до
страхової компанії, з якою укладені договори з метою отримання страхових
виплат.
о

•

•

•••

•

•

Термін виконання: постійно

7. Дніпрорудненському міському голові Євгенію МАТВЄЄВУ,
директору КНП «Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня»
Дніпрорудненської міської ради Юрію АБРОСІМОВУ вжити заходів щодо
виплати матеріальної допомоги медичним працівникам та іншому персоналу
закладу охорони здоров’я, які були інфіковані на СОУГО-19, передбаченої
видатками в рамках заходу Програми розвитку охорони здоров’я Запорізької
області на 2018-2022 роки, затвердженої рішеннями сесій обласної ради
від 29.07.2021 № 14 та від 29.07.2021 № 23 «Про внесення змін і доповнень до
рішення обласної ради від 29.12.2020 № 24 «Про обласний бюджет на 2021 рік»
(зі змінами та доповненнями)».
Термін виконання: негайно

8. Відділу розвитку інфраструктури та цифрової трансформації
райдержадміністрації:
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спільно з міськими, селищними, сільськими головами, перевізниками
вжити заходів щодо 100% вакцинації водіїв, які здійснюють регулярні
перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
Термін виконання: терміново

опрацювати питання та надати пропозиції щодо запровадження
додаткових обмежень до здійснення регулярних та нерегулярних перевезень
пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах, а саме:
наявність у всіх пасажирів, крім осіб до 18 років, негативного результату
тестування на СОУГО-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрестесту на визначення антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не
більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує
отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього
сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від
СОУГО-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією
дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до
переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний
результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання
особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Термін виконання: до 25.10.2021

9.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
міським,
селищним, сільським головам:
1) опрацювати питання щодо подальшого розгортання додаткових ліжок у
закладах охорони здоров’я, визначених розпорядженням Керівника робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру Державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби
СОУГО-19 від 19.10.2021 № 70, в період стрімкого загострення епідеміологічної
ситуації із захворювання на СОУГО-19, з урахуванням наявних можливостей
кадрового та киснезабезпечення, згідно з Переліком закладів охорони здоров’я
Запорізької області з визначенням кількості ліжкового фонду для лікування
хворих на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19, спричинену коронавірусом
8АК8-СоУ-2, затвердженого протоколом регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області
від 22.10.2021 № 31;
Термін виконання: негайно

2) вжити вичерпних заходів щодо безперебійного забезпечення
централізованим киснем закладів охорони здоров’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з СОУГО-19, у тому числі необхідної кількості дитячих
ліжко-місць в підпорядкованих закладах охорони здоров’я;
Термін виконання: негайно
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3) у разі потреби, здійснити заходи щодо введення в експлуатацію
додаткових точок централізованої подачі кисню;
Термін виконання: негайно

4) розглянути питання розширення мережі центрів масової вакцинації та
подовження графіку роботи центрів масової вакцинації, пунктів щеплень у
підпорядкованих закладах охорони здоров’я первинної ланки для розширення
можливостей проведення своєчасної вакцинації населення;
Термін виконання: негайно

5) забезпечити:
необхідну кількість засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та
лікарських засобів, виробів медичного призначення;
Термін виконання: постійно

своєчасну виплату заробітної плати медичним працівникам, задіяним в
подоланні СОУГО-19, із усіма доплатами, передбаченими чинним
законодавством;
Термін виконання: постійно

розгляд питання щодо стимулюючих виплат з місцевих бюджетів
медичним працівникам, які залучені до надання медичної допомоги пацієнтам,
хворим на СОУГО-19 та вакцинальної кампанії;
Термін виконання: постійно

дієву, своєчасну координацію взаємодії між закладами охорони здоров’я,
визначеними для надання медичної допомоги для пацієнтів з СОУГО-19,
закладами охорони здоров’я первинної та вторинної ланки щодо своєчасного
коригування маршрутів пацієнтів, з урахуванням епідемічної ситуації,
завантаженості ліжок в межах району;
Термін виконання: постійно

контроль стосовно щоденної роботи
знаходяться на відповідній території району;

всіх

пунктів

щеплення,

які

Термін виконання: постійно

6) забезпечити виділення додаткових транспортних засобів на міських
маршрутах загального користування або його перерозподіл на більш
завантажені маршрути з менш завантажених (з метою зменшення скупчення
осіб у громадському транспорті у години пікового навантаження);
Термін виконання: до 25.10.2021

7) опрацювати питання щодо обмеження перевезення пасажирів міським
транспортом для пільгової категорії населення у години пікового навантаження.
Термін виконання: негайно
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10. Відділу освіти, культури, молоді та спорту райдержадміністрації,
міським, селищним, сільським головам продовжити термін канікулів в
закладах освіти до 29.10.2021.
11. Службі у справах дітей райдержадміністрації, головам міських,
селищних, сільських рад (територіальних громад):
забезпечити проведення профілактичних рейдів (заходів) тільки у разі
потреби негайного втручання у ситуацію, яка загрожує життю та здоров’ю
дитини;
вжити заходів щодо забезпечення посадових осіб служби у справах дітей
засобами індивідуального захисту під час проведення профілактичних рейдів
(заходів);
винайти можливість щодо технічного забезпечення проведення засідань
Комісії з питань захисту прав дитини в режимі онлайн.
Термін виконання: на період встановлення «червоного» рівня
епідемічної небезпеки

12. Відділу організаційної роботи та зв’язків з громадськістю апарату
«-»
• •
••• •
•
райдержадміністрації, міським, селищним, сільським головам за участю
місцевих засобів масової інформації, у тому числі приватної форми власності
(за згодою), зокрема у соціальних мережах, забезпечити:
1) широке інформування населення про встановлення на території
Запорізької області, в т. ч. і на території Василівського району, «червоного»
рівня епідемічної небезпеки;
Термін виконання: на період встановлення «червоного» рівня
епідемічної небезпеки

2) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності
дотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, які передбачені
«червоним» рівнем епідемічної небезпеки, зокрема щодо заборони
перебування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно:
на територіях закладів охорони здоров’я та освіти;
в підземних переходах;
на зупинках громадського транспорту;
на інших територіях загального користування у разі неможливості
дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.
Термін виконання: на період встановлення «червоного» рівня
епідемічної небезпеки

Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані.
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По питанню 3 порядку денного:
«Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2».
ДОПОВІДАЛИ: тимчасово виконуючий обов’язки голови Василівської
районної державної адміністрації Запорізької області туацій Василівського
району Богдан СТАРОКОНЬ, начальник відділу житлово-комунального
господарства, містобудування, архітектури та екології райдержадміністрації
Тетяна ІНГМАН.
ВИРІШИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідачів.
1. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури та екологи райдержадміністрації, міським, селищним,
сільським головам забезпечити подання до ТОВ «ГК Нафтогаз Трейдинг»
необхідного пакету документів для підписання договорів на постачання
природного газу підвідомчими бюджетними установами та організаціями.
• ___

_____

___

•••

«_»

•

•

•••

•

Термін виконання: до 23.10.2021

2. Міським, селищним, сільським головам:
вжити заходів щодо передбачення в місцевих бюджетах на 2022 рік кошти
на облаштування засобами дистанційної передачі даних комерційних вузлів
обліку природного газу всіх установ та закладів бюджетної сфери,
розташованих на підпорядкованих територіях, відповідно до пункту 4
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження
Кодексу газорозподільних систем»;
Термін виконання: до 20.12.2021

копії відповідних рішень про місцеві бюджети на 2022 рік з зазначеними
заходами надати відділу житлово-комунального господарства, містобудування,
архітектури та екології райдержадміністрації.
Термін виконання: до 21.12.2021

3. З метою забезпечення своєчасного початку та сталого проходження
опалювального періоду 2021/2022 років, враховуючи зменшення надходжень до
місцевих бюджетів та першочергове фінансування протиепідемічних заходів
через поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та відповідно зменшення фінансування
облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами
дистанційної передачі даних на об’єктах соціальної сфери району
рекомендувати оператору газорозподільної системи - АТ «Запоріжгаз» не
застосовувати до власників комерційного обліку об’єктів соціальної сфери
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заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на
їх об’єкти, згідно з п. 2 глави 3 розділу X Кодексу газорозподільних систем,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494.
Рішення Комісії прийнято відкритим голосуванням одноголосно.
Пропозиції членів Комісії враховані

Начальник відділу з питань
цивільного захисту населення
райдержадміністрації, секретар
місцевої комісії з питань ТЕБ та НС

Віталій ГУЗЕНКО

