НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА КОМІСІЯ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Протокол № 43
позачергового засідання
м. Новомосковськ

“25” серпня 2020 року

Головував: голова районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки
інадзвичайних
ситуаційголова
Новомосковської
райдержадміністрації Михайло Вишневський.
Присутні: виконуючий обов’язки секретаря районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Вікторія ТКАЧ
тачлени районної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій (за списком) та запрошені (за списком).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
I. Зміни, що внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2020 № 712 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.04.2020 № 331 і від 22.07.2020 № 641”.
II. Про затвердження Плану з готовності та реагування закладів
охорони здоров’я Новомосковського району до роботи в епідемічний сезон
захворюваності на грип та ГРВІ в умовах поширення гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, на території
Новомосковського району на 2020 - 2021 роки.
І. Зміни,
що внесені постановою Кабінету Міністрів України
від 12.08.2020 № 712 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.04.2020 № 331 і від 22.07.2020 № 641”.
СЛУХАЛИ: про зміни, що внесені постановою Кабінету Міністрів
України від 12.08.2020 № 712 “Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 24.04.2020 № 331 і від 22.07.2020 № 641”.
ВИСТУПИЛИ:
голова районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій - голова Новомосковської райдержадміністрації
Михайло Вишневський;
головний спеціаліст' з питань молоді, спорту і охорони здоров’я
райдержадміністрації Мержев П.Ф..
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ВИРІШИЛИ:
1. У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України
від 12.08.2020 № 712 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 24.04.2020 № 331 і від 22.07.2020 № 641” внести до Протоколу
позачергового засідання Новомосковської районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 30.07.2020 № 40
такі зміни:
1) підпункт 2 пункту 1.1. розділу І після слів “бездомної особи”
доповнити словами “довідки про звернення за захистом в Україні”;
2) викласти пункт 1.2.2. у новій редакції:
“при
жовтому
рівні
епідемічної
небезпеки:
додатково
до
протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки, забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають
громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи
із 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)”;
3) у підпункті 1 пункту 1.2.3. слово “розважальних” виключити, а слова
і цифри “більше ніж 100 осіб та більше однієї особи на 20 м2” замінити словами
і цифрами “більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 м2”;
4) підпункт 3 пункт 1.2.3. виключити;
5) викласти підпункт 4 пункт 1.2.3. у новій редакції:
“відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;”;
6) викласти підпункт 6 пункт 1.2.3. у новій редакції:
“6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи
на 10 кв. метрів приміщення;”;
7) доповнити пункт 1.2.3. підпунктами 9 - 12:

“9) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб,
які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах;
10)
перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським
електричним транспортом у міському,
приміському,
міжміському,
міжрайонному сполученні у кількості більш як 50 відсотків кількості місць
для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу
або визначених в реєстраційних документах на цей транспортний засіб,
за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;

з
11) приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі
в магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах)
і побутового обслуговування населення, крім випадків забезпечення
перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 м23торговельної
площі;
12) діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50%
посадкових місць у приміщенні закладу”;
8) абзац перший підпункту 1 пункту 1.2.4. викласти в новій редакції:
“ 1) регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним,
залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном
у міському сполученні, крім перевезення”;
доповнити пункт підпунктом I і такого змісту:
“ I і) посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньо
обласного та міжобласного сполучення;”;
9) абзац перший підпункту 3 пункту 1.2.4. після слів “які провадять
діяльність у сферах культури” доповнити словом “кінотеатрів”, а після слів
“інших закладів розважальної діяльності” - словами “спортивних залів”;
10) пункт 1.3 викласти в новій редакції:
“На території регіону або окремої адміністративно-територіальної
одиниці регіону, на якій установлено “жовтий”, “помаранчевий” та “червоний”
рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні
протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів
державної влади та органів місцевого самоврядування.”.
2.

МЕРЖЕВУ П.Ф.,
МИХАЙЛЮТІ В.В.,
МАЗУРУ А.В.,
ПЛАЧКОВУ С.Ф.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А.
Вжити заходів щодо збільшення кількості тестувань у разі, коли середня
кількість
тестувань
методом
полімеразної
ланцюгової
реакції
та імуноферментного аналізу на території регіону становить менш
як 32 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.
Термін: на період карантину
3.

МЕРЖЕВУ П.Ф.,
МИХАЙЛЮТІ В.В.,
МАЗУРУ А.В.,
ПЛАЧКОВУ С.Ф.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А.,
СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ
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НОВОМОСКОВСЬКОЇРАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ РАД
3.1. Вжити заходів щодо проведення поточної та заключної дезінфекції
у вогнищах СОУГО-19, у тому числі у домашніх осередках.
3.2. Забезпечити у закладах охорони здоров’я централізоване постачання
медичних
газів,
встановлення
додаткових
кисневих
магістралей
для забезпечення лікування пацієнтів, хворих на СОУГО-19, не менше 80%
ліжкового фонду, призначених для лікування таких хворих.
3.3. Забезпечити резервування для лікування пацієнтів, хворих
на СОУГО-19, не менше 30% ліжкового фонду області.
3.4. Опрацювати питання щодо організації надання медичної допомоги
хворим на грип та гострі респіраторні захворювання на дому, в тому числі
і мобільними медичними бригадами.
Термін: на період карантину
4.

МЕРЖЕВУ П.Ф.,
МИХАЙЛЮТІ В.В.,
МАЗУРУ А.В.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А.,

Забезпечити безумовне виконання завдання, визначеного пунктом 5
протоколу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій від 10.08.2020 № 17.
Термін: на період карантину
5.

ЩЕРБАКОВІЙ О.В.,
ПЛАНКОВУ С.Ф.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ РАД

Забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року
відповідно до особливостей епідемічної ситуації в районі та з урахуванням
вимог постанови головного санітарного лікаря України від 30.07.2020 № 42
“Про
затвердження
тимчасових
рекомендацій
щодо
організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (СОУГО-19)”
Термін: до 31 серпня 2020 року
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II. Про затвердження Плану з готовності та реагування закладів
охорони здоров’я Новомосковського району до роботи в епідемічний сезон
захворюваності на грип та ГРВІ в умовах поширення гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АИ8-СоУ-2, на території
Новомосковського району на 2020 - 2021 роки.
ВИСТУПИЛИ:
головний спеціаліст з питань молоді, спорту і охорони здоров’я
райдержадміністрацїі Мержев П.Ф..
начальника відокремленого структурного підрозділу “Новомосковський
міськрайонний відділ лабораторних досліджень Державної установи
“Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони
здоров я України” РОМЕНСЬКА Т.А.;
начальник Новомосковського міськрайонного управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області ПЛАЧКОВ С.Ф.
ВИРІШИЛИ:
2.1. Затвердити План з готовності та реагування закладів охорони
здоров’я до роботи в епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ в
умовах поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АІ18-СоУ-2, на території Новомосковського району
Дніпропетровської області на 2020 - 2021 роки.
Про виконання протокольних рішень інформувати райдержадміністрацію
через секретаря районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій електронною поштою: ргітак_пгба@і.иа та штаб з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру районного рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби
СОУГО-19: БесЮщГшкиЙ/афиа.
Термін: щочетверга, на період
карантину
Координацію роботи щодо виконання протокольних рішень покласти
на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних
повноважень, контроль залишаю за собою.
III. Про недопущення надзвичайної ситуації внаслідок неналежного
зберігання суб’єктами господарювання Новомосковського району аміачної
селітри.
СЛУХАЛИ: про недопущення надзвичайної ситуації внаслідок неналежного
зберігання суб’єктами господарювання Новомосковського району аміачної
селітри.
Відповідно до доручення Прем’єр - міністра України від 06.08.2020
№ 33547/0/1-20, пункту 2 розділу 1 протоколу № 16 позачергового засідання
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Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 07.08.2020 щодо недопущення надзвичайної ситуації техногенного
характеру, яка може скластися в наслідок неналежного зберігання суб’єктами
господарювання аміачної силітри
ВИРІШИЛИ:
1.

ЯРОСЛАВЦЕВІЙ Т.І.,
ПЛАЧКОВУС.Ф.,
РОМЕНСЬКІЙ Т.А.,
МЕРЖЕВУ П.Ф.,
ОСИПЧУКУ В.В.,
ЮРКЕВИЧУ С.А.

У межах повноважень провести позапланові заходи державного нагляду
за додержанням вимог законодавства у сфері охорони праці, техногенної та
пожежної безпеки суб’єктами господарювання Новомосковського району, які
зберігають аміачну селітру насипом для застосування на підприємствах будьякої галузі, а також використовують її для виготовлення кальцієвої селітри,
комплексних і рідких мінеральних добрив, та поінформувати Новомосковську
райдержадміністрацію, через секретаря районної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін: до 10 вересня 2020 року
2.

СТРУКТУРНИМ ПІДРОЗДІЛАМ
НОВОМОСКОВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ,
ГОЛОВАМ ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД,
ГОЛОВАМ СІЛЬСЬКИХ,
СЕЛИЩНИХ РАД

Сприяти представникам контролюючих органів у здійсненні заходів
щодо забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України
від 06.08.2020 № 33547/0/1-20 та протоколу № 16 позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 07.08.2020.
Термін: до 10 вересня 2020 року
3.

ЯРОСЛАВЦЕВІЙ Т.І.

За підсумками проведених заходів щодо недопущення надзвичайної
ситуації техногенного характеру узагальнити інформацію та поінформувати
секретаря Новомосковської районної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін: до 15 вересня 2020 року

7

Координацію роботи щодо виконання цього протокольного рішення
покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства,
містобудування,
архітектури,
інфраструктури,
енергетики,
захисту
довкілля, економічного та агропромислового розвитку райдержадміністрації
Ярославцеву Т.І., контроль залишаю за собою.

Голова районної комісії
з питань ТЕБ і НС
Виконуюча обов’язки
секретаря районної комісії
з питань ТЕБ і НС

Вікторія ТКАЧ

