УКРАЇНА

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського.1, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 55-15-89. 51-30-10,
факс 55-37-76, е-таіі: исгп@Ьикосіа.аоу.иа. итп5@ теІа.ііа

ПРОТОКОЛ № 49
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
каб. 301

27 жовтня 2020 року
14:00

Головував: Перший заступник голови обласної державної адміністраціїБогдан КОВАЛЮК.
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
Порядок денний:
1.
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2.
Про повне перепрофілювання закладів охорони здоров’я
області для надання медичної допомоги хворим на СОУШ-19 відповідно до
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної
із поширенням коронавірусної хвороби (СОУШ-19) від 17 жовтня 2020
року №114.
3.
Про розподіл виділених коштів для забезпечення подачею
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я області, які надають
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
4.
Про розподіл між закладами охорони здоров’я області, які
надають медичну допомогу хворим з СОУШ-19 кисневих концентраторів.
5.
Про стан забезпечення закладів охорони здоров’я області, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з
гострою
респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненою коронавірусом 8АК8СоУ-2 медикаментами, засобами індивідуального захисту та виробами
медичного призначення в трьохмісячному обсязі.
6.
Про протипожежний стан об’єктів з масовим перебуванням
людей на території Чернівецької області.
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7.
Про стан готовності об’єктів комунального, паливноенергетичного комплексу та дорожнього господарства області до роботи в
осінньо-зимовий період 2020/2021 роки.
8.
Про звернення Путильської районної державної адміністрації
щодо проведення розчищення ділянок на річках Черемош та Путилка на
території району.
По першому питанню
Доповідачі:
ТОПКО Наталія - в.о. директора ДУ «Чернівецький обласний
лабораторний центр» МОЗ України
СЛУХАЛИ:
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2, взяти до відома. Зокрема, звернути
увагу, що у Кіцманському районі рівень захворюваності на СОУЮ-19 втричі
перевищує загальноукраїнський показник, а в м. Чернівці - вдвічі. Найбільша
кількість інфікованих внаслідок відвідування ними або членами їх сімей
масових заходів та ринків.
2. Районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування:
1) Забезпечити контроль за дотриманням виконання Постанови КМУ
№641 від 22 липня 2020 р. з останніми змінами та доповненнями і
протокольного рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС № 39 від
23.10.2020 «Про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення гострої
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».
Термін: до прийняття відповідного рішення
Державною комісією з питань ТЕБ та НС
2) Поінформувати та провести роз’яснювальну роботу серед населення з
питань: розвитку епідемічної ситуації на території Чернівецької області;
небезпеки проведення масових заходів; критичної необхідності дотримання
протиепідемічних заходів; про види та розмір санкцій передбачених за їх
порушення.
Термін: постійно

3. Дозволити з 28.10.2020 у містах Чернівці, Новодністровськ та у
Кельменецькому, Кіцманському, Хотинському районах Чернівецької області:
1)
здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом, в
кількості не більше ніж 50 % від кількості місць для сидіння, що передбачена
технічною характеристикою транспортного засобу та визначена в

з
реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Перевізник несе
відповідальність за виконання рішення обласної комісії з питань ТЕБ та НС.
2) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо) з
8:00 до 18:00 за умови допуску не більше 20 відвідувачів (з дотриманням вимоги
10 м. кв. на одну особу) в адміністративно-територіальних одиницях, у яких
встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19.
3) роботу закладів дошкільної освіти в кількості не більше ніж 50 %
наповненості груп.
Термін: до прийняття відповідного рішення
Державною комісією з питань ТЕБ та НС
4.
Головному управлінню Держпродспоживслужби в Чернівецькій
області щоденно до 10:00 інформувати штаб з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації про роботу мобільних груп щодо перевірки дотримання умов
карантинних заходів в громадських місцях, що розташовані на території
адміністративно-територіальних одиниць з «червоним» рівнем епідемічної
небезпеки поширення СОУЮ-19.
Термін: постійно
По другому питанню
Доповідачі:
ПОЛІЩУК Марія - заступник директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про повне перепрофілювання закладів охорони здоров’я
області для надання медичної допомоги хворим на СОУЮ-19 відповідно до
розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19) від 17 жовтня 2020 року
№114, взяти до відома.
ВИРІШИЛИ:
1.
Керівникам госпітальних баз розпочати повне поетапне
перепрофілювання КНП «Міська лікарня № 1», КНП «Кіцманська районна
лікарня» та ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» для надання
медичної допомоги пацієнтам з підозрою чи підтвердженим діагнозом
коронавірусної хвороби (СОУЮ-19).
Термін - терміново
По третьому питанню
Доповідачі:
ПОЛІЩУК Марія - заступник директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про розподіл виділених коштів для забезпечення подачею
кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я області, які надають
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стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
ВИРІШИЛИ:
1.
Погодити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 р.
№ 923 «Про виділення коштів для забезпечення подачею кисню ліжкового
фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОУЮ-19, спричиненою
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».
2.
Керівникам госпітальних баз невідкладно забезпечити виконання
зазначених заходів.
Термін - терміново
По четвертому питанню
Доповідачі:
ГРЕГУЦАК Олександр - начальник відділу фінансового забезпечення
закладів та установ Департаменту охорони здоров’я обласної державної
адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про розподіл між закладами охорони здоров’я області, які
надають медичну допомогу хворим з СОУГО-19 кисневих концентраторів,
взяти до відома.
ВИРІШИЛИ:
1.
Затвердити розподіл між госпітальними базами кисневих
концентраторів, які закуплені за рахунок субвенції згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 923 «Про виділення коштів для
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою СОУГО-19, спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2».
Термін - терміново
По п’ятому питанню
Доповідачі:
ПОЛІЩУК Марія - заступник директора Департаменту охорони
здоров’я обласної державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про стан забезпечення закладів охорони здоров’я області, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою
СОУГО-19,
спричиненою
коронавірусом
8АК8-СоУ-2
медикаментами, засобами індивідуального захисту та виробами медичного
призначення в трьохмісячному обсязі.
ВИРІШИЛИ:
1.
Керівникам госпітальних баз невідкладно провести закупівлі
медикаментів, засобів індивідуального захисту та виробів медичного
призначення для забезпечення трьохмісячного запасу в закладі охорони
здоров’я.
Термін - до 09.11.2020
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По шостому питанню
Доповідачі:
АЙСІОК Олександр - т.в.о. начальника управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області
СЛУХАЛИ:
Інформацію про протипожежний стан об’єктів з масовим перебуванням
людей на території Чернівецької області.
ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про протипожежний стан об’єктів з масовим
перебуванням людей на території Чернівецької області, взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації,
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації вжити
додаткових заходів щодо виконання в повному обсязі приписів органів
державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки на
підзвітних об'єктах.
Термін: 21 грудня 2020 року
3. Районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування провести моніторинг протипожежного стану об'єктів
з масовим перебуванням людей на підвідомчих територіях та вжити заходів
щодо приведення їх у відповідність до вимог Правил пожежної безпеки в
Україні.
Термін: 21 грудня 2020 року
4. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації,
Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, управлінню
культури обласної державної адміністрації, суб'єктам господарювання, у
власності або управлінні яких перебувають готелі, мотелі, ринки, спортивні
заклади, провести навчання з обслуговуючим персоналом щодо дій на випадок
виникнення пожежі з практичним відпрацюванням; провести додатковий
комплекс організаційних та практичних заходів щодо приведення у
відповідність до Правил пожежної безпеки будівель та споруд.
Термін: 25 листопада 2020 року
По сьомому питанню:
Доповідачі:
ЛЕВЧЕНКО Олександр - начальник управління житлово-комунального
господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації
МАЙОР Ярослав - в.о. начальника Служби автомобільних доріг у
Чернівецькій області
МИКИТЮК Іван - начальник управління інфраструктури, капітального
будівництва та експлуатації доріг
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СЛУХАЛИ:
Інформацію про стан готовності об’єктів комунального,
енергетичного комплексу та дорожнього господарства області до
осінньо-зимовий період 2020/2021 роки.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про стан готовності об’єктів комунального,
енергетичного комплексу та дорожнього господарства області до
осінньо-зимовий період 2020/2021 роки взяти до відома.

паливнороботи в

паливнороботи в

2. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації,
Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації, управлінню
інфраструктури, капітального будівництва та експлуатації доріг обласної
державної адміністрації, управлінню житлово-комунального господарства,
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районним
державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді, Новодністровській ОТГ,
об’єднаним територіальним громадам, органам місцевого самоврядування:
1) В межах повноважень, з урахуванням зниження температури
зовнішнього повітря, забезпечити безумовне виконання розпорядження
обласної державної адміністрації від 09.10.2020 № 989-р «Про прийняття
рішення щодо початку опалювального сезону 2020/2021 років у населених
пунктах області».
Термін: відповідно до розпорядження
3. Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації,
районним
державним адміністраціям,
Чернівецькій
міській
раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування:
1) Направити перелік стаціонарних пунктів обігріву та перелік
можливих мобільних пунктів обігріву на території Чернівецької області на
випадок пониження температурних показників до Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.
Термін: до 01 грудня 2020 року
4. Службі автомобільних доріг у Чернівецькій області спільно з
районними державними адміністраціями, Чернівецькою міською радою,
об’єднаними територіальними громадами, органами місцевого самоврядування
особливу увагу звернути на небезпечні ділянки доріг, де найчастіше
ускладнюється рух на дорогах під час ускладнення погодних умов.
Термін: до 01 квітня 2021 року
5.
Районним державним адміністраціям, Чернівецькій міській раді,
Новодністровській ОТГ, об’єднаним територіальним громадам, органам
місцевого самоврядування:
1) Забезпечити укладання угод з приватними або іншими суб’єктами
господарювання, які мають у наявності різну очисну, буксирувальну, тяжку,
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дорожню та будівельну техніку для можливого залучення на допомогу
обласним/районним службам під час ускладнення погодних умов у зимовий
період.
2)
Визначити перелік стаціонарних, мобільних та кількість можливих
додатково розгорнутих пунктів обігріву на відповідній території, які
забезпечити дровами для опалення, гарячими напоями, теплими ковдрами та
ліжками. Дану інформацію розмістити у засобах масової інформації та на
офіційних сайтах.
3)
Про виконані заходи інформувати Управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.
Термін: до 01 грудня 2020 року
По восьмому питанню
Доповідачі:
КОВАЛКЖ Богдан - перший заступник голови обласної державної
адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про звернення Путильської районної державної адміністрації
щодо проведення розчищення ділянок на річках Черемош та Путилка на
території району
ВИРІШИЛИ:
1.
Управлінню екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації спільно з Басейновим управління водних ресурсів річок Прут та
Сірет, Державною екологічною інспекцією Карпатського округу, Управлінням
ДСНС України у Чернівецькій області, Путильською районною державною
адміністрацією, органами місцевого самоврядування виїхати на місце та
провести обстеження штучно утворених островів від наносів грунтів, зарості
кущів та очеретів на річках Черемош та Путилка без входження в саме русло
річок. Висновок за результатами обстеження подати на розгляд обласної комісії
з питань ТЕБ та НС.
Термін: до 01 грудня 2020 року

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації перший заступник голови Комісії

Богдан КОВАЛКЖ

