
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голева Запорізької обласної державної 
фдйШ ^р&шї, голова регіональної комісії з

_______  ______ • ^

П Р О Т О К О Л
чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області 
(в режимі онлайн-засідання)

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:

1 ТТ • • м ••• Г* • •• ^  • • и. 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 установи "Запорізький обласний 
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я 
України" Олександр МАЩАК.

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 Держ авної установи "Запорізький обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України" 
Олександр МАЩАК;

директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

від 06.10.2021 м. Запоріжжя № 27

Олексій КУЛИНИЧ.
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З питання ПЕРШоГо порядкч денцого:
,,про епiдемiчниli стан на територiт Запорiзькот областi, пов'язаний з
поширенням гостроТ респiраторноТ хвороби CovlD_l9, спричиненоТ
KopoнaBipycoM SARS-CoY -2>>

lоповI!АВ: засmупнuк ZенеральноZо duрекmора - завidувqц вiddiцl
dослidасення бiолоziчttuх факmорiв /|ерэюавноi'усmановu "запорiзькuй обласнutй
ценmР конmролЮ mа профiлакmLlкu хвороб MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я
YKpaiHu" Оле ксанdp МАlltАК.

ВИРIШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформачiю доповiдача.

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядкч денного:
пПро виконання заходiв щодо запобiгання поширенню гостроi
респiраторноТ хвороби CovID_19, спричиненоТ KopoнaBipycoM
SARS-CoY-2>>

fОПОВIlАЛИ:
засmупнuк zенеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження

бiолоziчнuх факmорiв !ержавноi' усmановu "зап.орiзькuй обласнuй ценmр
конmролЮ mа профiлакmuкu хвороб MiHicmePcmna охоронu зdоров'я YKpai|Hu"
Олексанdр МАЦ{АК;

duрекmор !епарmапtенmу охоронu зdоров'я
олексiй КУЛИНИ.I;

ВИРIШИЛИ:

обл d ержа dMiH i с mpat 1 ii'

у зв'язку з визначенням на територiт Запорiзькот областi (помаранчевого))
рiвнЯ епiдемiчноТ небезпеки згiдно з даними, розмiщеними на офiцiйному
вебсайтi MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни (httрs://mоr.gЪч.uu) .ъ
посиланням https://moz.gov.ualuploads/6 lзз4з2-о5_10_2О2l .pdf, вiдпЪвiдно до
пункту З2 постанови Itабiнету ЙiHicTpiB Украiни ,iдЪq. 12,2о20 J\9 1236, листа
щержавнот установи <запорiзький обласний Центр контролю та профiлактики
хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни> вiд 05.10.2021 J\ъ 03 .о2-27lз556ппро введення додаткових протиепiдемiчних заходiв iз профiлактики
COVID- 19>:

1' СтруктУрниМ пiдроздiлаМ об;lлерЖалмirriстраuiТ,
райдержадмiнiстрацiям, викоllавчим органам сiльських, селиlцllих,
мiськиХ РаД, територiальниМ органам MiHicTepcTB, itlшlих llellTpaJlbllиx
оргаltiв виконавчот влади, суб'сктам господарювання незzulежно вiд формивласностi, в межах компетенцiТ забезпечити безумовне виконання на територiТ
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областi обмежувальних протиепiдемiчних заходiв, передбачеFlих пуt,lк,гами 2r. 3

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 09.12.2020 J\9 12зб <I1po
встановлеI{ня карантину та запровадження обмежувальних гrротиепiдемiчних
заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ

респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>>
(зi змiнами).

TepMiH вllконання: на перiоd iii кпо"uоранчевоzоr,

р iB ttя е п i d ем i ол oz i ч lt oi tt е б ез пе к u

2. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний центр коllтролю та
профiлактики хвороб МОЗ УкраТни>>, Щепартамеllту охорони здоров'я
облдержадмiнiстраuii продЬвжити проведення tцоденноi оцiнки епiдемiчноТ
ситуацiТ щодо поширення COVID-l9 у розрiзi кожного окремого району та
кожlлоi окремоТ територiальноТ громади. У разi ускJIаднення егliдемiчноТ
ситуацiТ негайно про lle iнформувати керiвництво обллержалмirriсr,раuiТ,
вiдповiднi райдержадмiнiстрачiТ та виконавчi органи сiльських, селищних,
мiських рад.

Терл,tiн вltконання: на перiоd каранmuну

3. Райдержадмiнiстрацiям, виконавчим opt,aHaM сiльських, сел ищtlих,
мiських рад у разi ускладнення епiдемiчноТ ситуацii на територiТ окремих
територiальних громад розглянути lla засiданнях мiсцевих комiсiЙ з питань
Техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй питання щодо
ЗаПРОВаДжеНня на вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиницях
ДОДаТКОВих обмежувальних заходiв, зокрема заборону проведення масових
(кУльтурних, спортивних, розваж€Lльних, соцiальних, релiгiйних, рекламних,
НаУКОВих, ocBiTHix, професiЙних тематичних та iнших) заходiв (у ,гому чисrli в

РОЗВаж€шьних закладах (нiчних клубах) i закладах громадського харчування),
KPiM ЗаХОдiв, необхiдних для забезпечення роботи органiв державноТ в"ltади та
ОРГанiв мiсцевого самоврядування, проведення квалiфiкацiйного iспиту на
ПРаВО На ЗаЙняття нотарiальною дiяльнiстю, тестування на знання
законодавства у сферi державнот реестрацiт осiб, якi мають HaMip виконувати
функцii державного реестратора, атестацiт здобувачiв у формi сдиного
державного квалiфiкацiйного iспиту (включно з апробацiйr-rим проведенням
€диного державного квалiфiкацiйного iспиту) i тестових екзаменiв лiцензiйних
iнтегрованих iспитiв "Крок" (далi - атестацiя здобувачiв), проведення заходiв з
оцiнювання якостi освiти (пробного зовнiшнього нез€шежного оцiнювання,
зовнiшнього нез€шежного оцiнювання, вступних випробувань iз використанням
органiзацiйно-технологiчних процесiв здiйснення зовнiшнього незалежного
оцiнювання тощо), проведення яких наJ]ежить до завдань УкраТнського LteI{Tpy
оцiнювання якостi освiти та його регiональних пiлрозлiлiв (да,пi - заходи з
оцiнюваннЯ якостi освiти), проведеннЯ офiчiйних спортивних заходiв,
включених до Сдиного кzLлендарного плану фiзкультурно-оздоровчих та
спортивних заходiв Украiни, та матчiв командних iгрових видiв спорту
професiйних спортивних клубiв без глядачiв i 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 СОУГО- 
19 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 лікарів- 
анестезіологів, 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 «Міська 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
разі 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


