ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від “ 9 ” квітня 2020 року
Головував: Боднар Р. М.
Запрошені: за окремим списком.
Про додаткові заходи щодо недопущення поширення захворювань,
спричинених коронавірусом СОУШ-19
Слухали Скоробогатова Ю.А. (начальника управління цивільного
захисту Черкаської обласної державної адміністрації), який поінформував про
зміни до карантинних обмежень, внесених постановою Кабінету Міністрів
України від 8 квітня 2020 р. № 262 «Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211» з метою недопущення
поширення захворювань, спричинених коронавірусом СОУГО-19.
Комісія вирішила:
1. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного
значення, головам об’єднаних територіальних громад, структурним
підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, керівникам підприємств,
установ та організацій у своїй діяльності керуватися положеннями,
передбаченими постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211
«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАІ18-СоУ-2» із змінами.
Термін: протягом періоду карантину
2. Головам райдержадміністрацій, міським головам
значення, головам об’єднаних територіальних громад:

міст

обласного

з метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози
та забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню на
території України коронавірусної хвороби (СОУГО-19) з урахуванням статей
29, 30, 32 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
і постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» та за результатами
наради членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
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та надзвичайних ситуацій від 3 квітня 2020 року № 12702/14/1-20
рекомендувати органам місцевого самоврядування запровадити відповідно
до законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період
карантину, зокрема щодо пересування та перебування громадян в громадських
місцях у період вихідних і святкових днів (з 00 год. 01 хв. суботи
до 6 год. 00 хв. першого робочого дня після вихідних (святкових) днів,
починаючи з 13 год. 00 хв. 11 квітня 2020 року);
забезпечити проведення додаткових заходів щодо запобігання поширенню
гострої респіраторної СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2,
шляхом
проведення
дезінфекції
місць
загального
користування
багатоквартирних будинків, об’єктів благоустрою (парки, сквери та дитячі
майданчики, пам’ятки культурної та історичної спадщини тощо), щоденної
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших
територій населених пунктів.
Термін: протягом періоду карантину
3. Управлінню комунікацій облдержадміністрації, міським головам міст
обласного значення, головам райдержадміністрацій, головам об’єднаних
територіальних громад забезпечити висвітлення в засобах масової інформації
правил поведінки під час карантинних заходів у зв’язку із поширенням гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АІ18-СоУ-2,
а також про заходи, які вживаються органами влади для мінімізації її наслідків.
Термін: протягом періоду карантину
4. Головному управлінню Національної поліції в Черкаській області
посилити:
4.1. контроль за дотриманням під час карантину підприємствами,
установами та організаціями заходів з протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЛ8-СоУ-2, та
особами, які підписали особисті зобов’язання щодо самоізоляції;
4.2. контроль щодо пересування та перебування громадян в громадських
місцях у період вихідних і святкових днів (з 00 год. 01 хв. суботи до 6 год. 00
хв. першого робочого дня після вихідних (святкових) днів, починаючи
з 13 год. 00 хв. 11 квітня 2020 року);
4.3. застосовувати до виявлених порушників засоби адміністративного
впливу.
Термін: протягом періоду карантину
Слухали Кошову Л.М. (начальника управління охорони здоров’я
Черкаської обласної державної адміністрації), яка поінформувала про вимоги
протоколу № 5 від 25.03.2020 року засідання Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо визначення та
подання на затвердження Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій переліку місць розміщення та об’єктів усіх

з
форм власності, які можуть бути використані для тимчасової обсервації
(ізоляції) осіб з ознаками гострої хвороби COVID - 19.
Комісія вирішила:
5. Затвердити перелік місць розміщення та об’єктів усіх форм власності,
які можуть бути використанні для тимчасової обсервації (ізоляції) осіб
з ознаками гострої хвороби COVID- 19 та надати на затвердження Державній
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
(додаток 1).
Слухали
Бойко
А.Ф.
(начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області), яка поінформувала,
що в області на даний час функціонує 20 закладів інтернатного типу,
що підпорядковані:
Департаменту освіти і науки - 3 заклади для дітей;
Управлінню охорони здоров’я - 1 заклад;
Службі у справах дітей - 2 заклади;
Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації - 14 закладів, у яких перебуває 365 дітей та 2300 дорослих. Для їх
обслуговування задіяно майже 800 осіб персоналу. При цьому в окремих
закладах персонал працює у звичному штатному режимі, без постійного
перебування на території інтернатів. Зазначена ситуація становить загрозу
занесення та поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19.
Комісія вирішила:
6. Департаменту освіти і науки, Департаменту соціального захисту
населення, Управлінню охорони здоров’я, Службі у справах дітей обласної
державної адміністрації:
6.1. переглянути
режим
роботи
обслуговуючого
персоналу
підпорядкованих закладів закритого типу, передбачивши проживання
працюючих на період карантину на території закладів;
6.2. проводити ротацію персоналу та прийом підопічних виключно після
отримання негативного результатів лабораторних досліджень методом ПЛР
на наявність SARS - COV-2, при цьому забезпечити ізоляцію персоналу
та підопічних на період від часу взяття матеріалу на дослідження до отримання
результату.
7. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації, Державній
установі «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» забезпечити відбір, доставку зразків та проведення
лабораторних досліджень методом ПЛР на наявність SARS - COV-2.
Слухали Чикала Р.О., який поінформував про ситуацію в інтернатних
закладах соціального захисту населення щодо запобігання поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- COV-2
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та заходи, які проводять соціальні працівники та безпосередньо надають
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям, сім’ям,
які перебувають у складних життєвих обставинах.
Комісія вирішила:
8. Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації разом з управлінням охорони здоров’я обласної державної
адміністрації забезпечити реалізацію алгоритму заміни персоналу підвідомчих
інтернатних установ Департаменту соціального захисту населення обласної
державної адміністрації, який працює в режимі роботи, що відповідає вимогам
карантину: позмінно, не покидаючи територію установи.
9. Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації спільно
з Департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації забезпечити проведення оглядів лікарями первинної ланки
персоналу, який приступає до роботи, що відповідає вимогам карантину:
позмінно, не покидаючи територію установи.
10. Головам районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад:
10.1. забезпечити виявлення одиноких та одиноко проживаючих громадян
та забезпечити в разі потреби соціальними послугами;
10.2. забезпечити засобами захисту соціальних робітників та передбачити
видатки на заробітну плату установивши максимальну надбавку працівникам,
які безпосередньо надають послуги громадянам похилого віку, особам
з інвалідністю, дітям, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах,
у розмірі 50 відсотків посадового окладу за виконання особливо важливої
роботи, за складність, напруженість. Виплачувати премії працівникам закладів
соціального захисту, які безпосередньо надають послуги вдома громадянам
похилого, особам з інвалідністю, тощо, у розмірі не менше 200 відсотків.
11. Контроль за виконанням рішення покладаю на керівника робіт
з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, Департамент освіти
і науки, Департамент соціального захисту населення, Управлінню охорони
здоров’я та Управління цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Голова обласної державної
адміністрації, голова комісії -

Секретар комісії
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