ЗАТВЕРДЖ УЮ
Голева Запорізької обласної державної
фдйШ ^р& ш ї, голова регіональної комісії з
_______ ______

•
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ПРОТОКОЛ
чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області
(в режимі онлайн-засідання)
від 06.10.2021

м. Запоріжжя

№ 27

Головуючий: голова Запорізької обласної державної адміністрації, голова
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Запорізької області Олександр СТАРУХ.
Секретар: Дмитро СНІГУРОВ.
Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області (далі - регіональна
комісія ТЕБ та НС), запрошені.
ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
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1. ТТ
Про епідемічнни стан на території Запорізької області, пов язании з
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУШ -19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Доповідач: заступник генерального директора - завідувач відділу
дослідження біологічних факторів Держ авної уст анови "Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я
України" Олександр МАЩ АК.

2.
Про виконання заходів щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
Доповідачі:
заступник генерального директора - завідувач відділу дослідження
біологічних факторів Д ерж авної установи "Запорізький обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"
Олександр МАЩ АК;
директор Департ амент у охорони зд о р о в’я облдерж адміністрації
Олексій КУЛИНИЧ.
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З питання ПЕРШ ОГО порядку денного:
«Про епідемічний стан на території Запорізької області, пов’язаний з
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АК8-СоУ-2»
ДОП ОВІДАВ: заступник генерального директора
завідувач відділу
дослідження біологічних факторів Держ авної установи "Запорізький обласний
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я
України" Олександр МАЩ АК.
-

ВИРІШ ИЛИ:
1. Прийняти до уваги інформацію доповідача.
Рішення Комісії прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядку денного:
«Про
виконання
заходів
щодо
запобігання
поширенню
гострої
респіраторної
хвороби
СОУГО-19,
спричиненої
коронавірусом
8АК8-СоУ-2»
ДОП ОВІДАЛИ :
заступник генерального директора
завідувач відділу дослідження
біологічних факторів Д ерж авної установи "Запорізький обласний центр
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"
Олександр МАЩ АК;
директор Департ амент у охорони здоров ’я
облдерж адміністрації
Олексій КУЛИНИЧ;
-

ВИРІШ ИЛИ:
У зв ’язку з визначенням на території Запорізької області «помаранчевого»
рівня епідемічної небезпеки згідно з даними, розміщеними на офіційному
вебсайті Міністерства охорони здоров’я України (ЬЦрз://то 2.§оу.иа) за
посиланням Ьїїрз://то2.§оу.иа/ир1оасІ5/6/33432-05_10_2021.рс1і:', відповідно до
пункту З2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236, листа
Державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики
хвороб М іністерства охорони здоров'я України» від 05.10.2021 № 03.02-27/3556
«Про введення додаткових протиепідемічних заходів із профілактики
СОУГО-19»:
1.
Структурним
підрозділам
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад, територіальним органам міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади незалежно від форми власності, в межах
компетенції забезпечити безумовне виконання на території області

з
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених пунктами 22, З
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 8АЯ8-СоУ-2» (зі
змінами).
Термін виконання: на період дії «помаранчевого»
рівня епідеміологічної небезпеки
2. Державній установі «Запорізький обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України», Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації продовжити проведення щоденної оцінки епідемічної
ситуації щодо поширення СОУГО-19 у розрізі кожного окремого району та
кожної окремої територіальної громади. У разі ускладнення епідемічної
ситуації негайно про це інформувати керівництво облдержадміністрації,
відповідні райдержадміністрації та виконавчі органи сільських, селищних,
міських рад.
Термін виконання: на період карантину
3. Райдержадміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад у разі ускладнення епідемічної ситуації на території окремих
територіальних громад розглянути на засіданнях місцевих комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій питання щодо
запровадження на відповідних адміністративно-територіальних одиницях
додаткових обмежувальних заходів, зокрема заборону проведення масових
(культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних,
наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у тому числі в
розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування),
крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на
право на зайняття нотаріальною діяльністю, тестування на знання
законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які мають намір виконувати
функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі єдиного
державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням
єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних
інтегрованих іспитів “Крок” (далі - атестація здобувачів), проведення заходів з
оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання,
зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням
організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного
оцінювання тощо), проведення яких належить до завдань Українського центру
оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі - заходи з
оцінювання якості освіти), проведення офіційних спортивних заходів,
включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та
спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів без глядачів і за умови дотримання учасниками
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таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників. При цьому
врахувати, що обмеження не застосовуються за умови наявності в усіх
учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та організаторів
заходу (співробітників закладу), негативного результату тестування на СОУГО19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення
антигена коронавірусу 8АК8-СоУ-2, яке проведене не більш як за 72 години до
здійснення заходу (відвідування закладу); або документа, що підтверджує
отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує
отримання однієї дози дводозної вакцини; чи міжнародного, внутрішнього
сертифіката або 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: на період дії «помаранчевого»
рівня епідеміологічної небезпеки
4. Головному управлінню Національної поліції в Запорізькій області,
Управлінню патрульної поліції в Запорізькій області, Головному
управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області, виконавчим
органам сільських, селищних, міських рад, військовим частинам
Національної гвардії України, які дислокуються на території області, у тому
числі у складі спільних мобільних груп, посилити контроль за дотриманням
протиепідемічних обмежень на території регіону.
Термін виконання: на період карантину
5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій
області посилити державний нагляд (контроль) 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, ринками,
закладами, що надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі
продовольчими та непродовольчими групами товарів тощо.
Термін виконання: на період карантину
6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з
Запорізькою, Мелітопольською райдержадміністраціями, виконавчими
комітетами Запорізької міської ради, Якимівської селищної ради вжити
невідкладних заходів щодо забезпечення відповідного кадрового складу КНП
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«Міська лікарня № 6» Запорізької міської ради, КНП «Якимівська центральна
районна лікарня» Якимівської селищної ради, в першу чергу лікаріванестезіологів, з урахуванням підпорядкованості.
Термін виконання: негайно
7. Виконавчим комітетам Бердянської, Енергодарської, Токмацької
міських рад вжити невідкладних заходів щодо завершення ремонту в
приймальних відділеннях та забезпечити встановлення, використання
діагностичного обладнання (комп’ютерний томограф, рентген-установок) для
своєчасного та повного обстеження хворих на СОУГО-19.
Термін виконання: до 20.10.2021
8. Райдержадміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад спільно з керівниками закладів охорони здоров’я опрацювати
питання щодо використання мобільних кисневих концентраторів, закуплених за
бюджетні кошти, під час амбулаторного лікування хворих на СОУГО-19 з
урахуванням протоколів лікування, затверджених МОЗ України.
Термін виконання: на період карантину
9.
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям,
виконавчим
комітетам
Запорізької,
Енергодарської, Пологівської, Токмацької міських рад, Якимівської
селищної ради вжити невідкладних заходів щодо розгортання додаткої
кількості ліжок для лікування хворих на СОУГО-19 з 100% забезпеченням їх
медичним киснем та укладанням договорів з Національною службою здоров’я
України в наступних закладах охорони здоров’я, а саме:
КНП «М іська лікарня № 6» ЗМР - 150 ліжок;
КНП «Спеціалізована медико-санітарна частина» ЕМР - 10 ліжок;
КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР - 5 ліжок;
КНП «Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ПМР
- 5 ліжок;
КП «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» ТМР - 5
ліжок;
КНП «Якимівська центральна районна лікарня» ЯСР - 70 ліжок.
Термін виконання: негайно
10. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам Запорізької,
Енергодарської, Пологівської, Токмацької міських рад, Якимівської
селищної ради інформувати про стан виконання п. 9 питання другого цього
протоколу Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.
Термін виконання: щопонеділка та щочетверга, а у
р а зі необхідності - невідкладно

11.
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації підготувати
та надати на затвердження регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області Перелік 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.
Термін виконання: на наступне засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Запорізької області
Рішення Комісії прийнято одноголосно.

В.о. секретаря комісії

Дмитро СНІГУРОВ

