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ПРОТОКОЛ №7
позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
01 березня 2021 року

м. Вінниця

Головував: Голова обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, Голова обласної державної адміністрації
Сергій БОРЗОВ.
Присутні: члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком)
І. Про запровадження на території Вінницької області посилених
заходів контролю за дотриманням встановлених обмежувальних
протиепідемічних заходів.
СЛУХАЛИ: В.О. генерального директора Державної установи
«Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Валентину
ЗАЙЦЕВУ.
З початку пандемічного поширення гострої респіраторної хвороби
COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території області
зареєстровано 37210 випадків даного захворювання, що склало 241,9 випадків
на 100 тис населення, при загальнодержавному показнику 3550,3 випадків на
100 тис населення. Випадки захворювань реєструються на всіх
адміністративних територіях області. Серед захворілих переважають люди
активного працездатного віку: від 30 до 65 років, частка яких складає 65,0%.
Реєструються групові випадки захворювання, в навчально виховних
закладах області. Так, впродовж останнього тижня лютого кількість учасників
освітнього процесу, які захворіли, складає 336 осіб.
В лютому спостерігалося збільшення кількості летальних випадків від
ускладнень коронавірусної інфекції. Всього по області з початку реєстрації
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випадків коронавірусної хвороби зареєстровано 672 летальних випадки,
летальність склала більше 1,8 %. Серед померлих 14 медичних працівників.
З 23 лютого поточного року Вінницька область входить в п’ятірку регіонів,
де реєструються найвищі рівні захворюваності.
Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року №
104).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія вирішила:
1.
Рекомендувати органам управління освітою територіальних громад,
власникам/засновникам спільно з керівниками закладів дошкільної, загальної
середньої, професійної (професійно-технічної), (за винятком Вищого професійного
училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(м. Вінниця), фахової передвищої, вищої та позашкільної освіти усіх типів та форм
власності перевести на дистанційну форму навчання 1-4 класи закладів загальної
середньої освіти.
Термін виконання: з 03 березня 2021 року.
2. Департаменту охорони здоров’я та реабілітації облдержадміністрації
(Задорожна О.І.) забезпечити дотримання неухильного виконання вимог санітарноепідеміологічного режиму в закладах охорони здоров’я області та заборонити
проведення планових операцій і планових госпіталізацій та надання консультацій
поліклінік державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім дозволених в
установленому порядку.
Термін виконання: з 03 березня 2021 року.
3. Головам районних державних адміністрацій, головам територіальних
громад забезпечити дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
17 лютого 2021 року № 104).
Термін виконання: з 03 березня 2021 року.
4. Начальнику Головного управління Національної поліції у Вінницький
області (Іщенко І.В.):
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4.1. Продовжити посилення заходів щодо виявлення та притягнення до
відповідальності осіб, які порушують масковий режим в громадських місцях та
осіб, які порушують правила самоізоляції.
4.2. Продовжити роботу по виявленню та недопущенню функціонування
закладів, діяльність яких заборонена.
Термін виконання: невідкладно.
5. Головному управлінню Національної поліції у Вінницькій області
(Іщенко І.В.) спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби у
Вінницькій області (Сидорук Г.П.), Подільським регіональним управлінням
Укртрансбезпеки (Осіпов Ю.А.) посилити, в межах компетенції, заходи щодо
проведення перевірок дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних
заходів під час карантину в громадському транспорті, закладах громадського
харчування, розважальних закладах області.
Термін виконання: невідкладно.
6. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Вінницькій області
(Сидорук Г.П.) забезпечити:
6.1. Проведення щоденного (в часи роботи) моніторингу виконання
протиепідемічних заходів на агропродовольчих ринках силами працівників
структурних підрозділів ГУ ДПСС у Вінницькій області та Регіональної державної
лабораторії Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
6.2. Посилення державного нагляду за виконанням суб’єктами
господарювання тимчасових рекомендацій з профілактики поширення
коронавірусної хвороби, затверджених постановами Головного державного
санітарного лікаря України.
Термін виконання: постійно.
7. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (Василюк С.М.) спільно з директором Центру громадського
здоров’я (Мельник О.В.) посилити роботу в медійному просторі щодо висвітлення
питань пов’язаних із запобіганням поширення коронавірусної хвороби на території
області, в тому числі із створенням відеороликів. Звернути увагу осіб похилого
віку на необхідність дотримання обмежувальних заходів та зменшення
пересування на час загострення епідситуації.
Термін виконання: невідкладно.
8. Контроль за виконанням рішення з І-го питання покласти на заступника
Голови облдержадміністрації Сергія ЗДІТОВЕЦЬКОГО.
ІІ. Щодо можливості здійснення передачі 20 (двадцяти) кисневих
концентраторів КНП «Вінницька центральна районна клінічна лікарня
Вінницької районної ради» закуплених комунальним некомерційним
підприємством «Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер
радіаційного захисту населення Вінницької обласної Ради».
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СЛУХАЛИ: директора Департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації Ольгу Задорожну.

та реабілітації

З метою врегулювання ситуації по забезпеченню киснем важких пацієнтів,
які перебувають в стаціонарі КНП «Вінницька центральна районна клінічна
лікарня Вінницької районної ради».
Про тимчасову передачу 20 (двадцяти) кисневих концентраторів КНП
«Вінницька центральна районна клінічна лікарня Вінницької районної ради»,
закуплених комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької
обласної Ради» з оформленням акту передачі обладнання згідно чинного
законодавства.
За результатами доповіді та з урахуванням обговорень,
Комісія вирішила:
1. Підтримати пропозицію директора Департаменту охорони здоров’я та
реабілітації облдержадміністрації Ольги Задорожної щодо тимчасової передачі
Комунальному
некомерційному
підприємству
«Вінницький
обласний
спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення Вінницької
обласної Ради» 20 (двадцять) кисневих концентраторів КНП «Вінницька
центральна районна клінічна лікарня Вінницької районної ради» з оформленням
акту передачі обладнання згідно чинного законодавства.
Термін виконання: невідкладно.
2. Контроль за виконанням рішення з ІІ-го питання покласти на першого
заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю ЗАБОЛОТНУ.
Голова комісії –
Голова обласної державної
адміністрації
Заступник Голови
обласної державної адміністрації

Сергій БОРЗОВ

Сергій ЗДІТОВЕЦЬКИЙ

Заступник голови комісії,
директор Департаменту з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
обласної державної адміністрації

Сергій ВОВЧЕНКО

В.О. секретаря комісії

Сергій ДЕВ'ЯТИЙ

