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Перший заступник голови ЗапорiзькоТ
обласноi державноi адмiнiстрацii,

голови регiонаrrьноi KoMicii з

нно-екологiчнот безпеки та
ацiй ЗапорiзькоТ областi

прот
позачергового засiдання регiональноi KoMicii з питань техногенно-екологiчнОТ

безпеки та надзвичайних ситуацiй Запорiзькоi областi
(в режимi онлайн-засiдання)

вiд 15.10.2021 м. Запорiжжя Jф 30

Головуючий: заступник голови Запорiзькоi обласноi державнОТ
адмiнiстрацii,заступник голови регiональнот koMicii з питань техногенно-

екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуаuiй ЗапорiзькоТ областi ВолодиМИР
шустов

Секретар: Щмитро СНIГУРОВ.
присутнi: члени регiональноi koMicii з питань техногенно-екологiчноi

безпеки та надзвичайних ситуацiй ЗапорiзькоТ областi (далi регiонаrrьНа
комiсiя ТЕБ та НС), запрошенi.

ПИТАННЯ ПОРШКУ ЩЕННОГО:
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поширенням
KopoнaBipycoM

1. Про епiдемiчний стан на територii Запорiзькот областi, пов'язаний з

гостроi респiраторнот хвороби COVID_19, спричиненоi
SARS-CoV-2.

,,Щоповidач: засmупнuк ?eHepculbloeo duрекmора - завidувач вiddiлу

dослidження бiолоеiчнtlх факmорiв,щерuсавноt усmановu "запорiзькuй обласнuй

ценmр конmролю mа профiлакmuкu хвороб MiHicmepcmna охоронu зdоров'Я

Украiнu" Олексанdр MAIIIAK.

2, Про виконання заходiв щодо запобiгання

респiраторноi хвороби covlD-19o спричиненоi KopoнaвipycoM SARS-CoV-2.

,,Щоповidачi:
засmупнuк zенерально?о duрекmора - завidувач вiddiлу dослidження

бiолоziчнuх факmорiв !ержавноi' усmановu "запорiзькuй обласнuй ценmр
конmролЮ mа профiлакmuкЧ хвороб MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я YKpaiHu"

Олексанdр МАIЦАК;

поширенню гостроl



Олексiй КУЛИНИЧ;
засmупнuк duрекmора lепарmал,tенmу освimu i HayKu

о бл d ерэю аdл,ti н i с mр ацi i' В i кmо р 3 ДХА Р q УК,
в.о начальнLtка управлiння mранспорmу mа зв'жку облdерэtсаdмiнiсmрацii'

РОМаН ПIСАРЕВ

З питання ПЕРШОГQ попялку денrlогq:
uПро епiдемiчrrий стаII IIа териr,орiТ ЗапорiзькоТ областiо rlов'язаний з
ПОШИРеННЯМ гоСтроТ респiраторноТ хворобlt COVID-19, спричиrlеноТ
KopoнaBi русом SARS-CoY -2>>

ДОПОВIДАВ: засmупнuк zенеральноzо duрекmора - завidувач вiddiлу
dослidасення бiолоziчнuх фikmорiв !ерэtсавноi'усmановu "Запорtзькuй обласнuй
цеНmр конmролю mа профliлакmuкu хвороб MiHicmepcmBa охоронu зdоров'я
YKpaiHu" Олексанdр МАШДК,

ВИРlШИЛИ:

1. Прийняти до уваги iнформаuiю доповiдача.

Рiшення KoMicii прийнято одноголосно.

З питання ДРУГОГО порядкч деllrlого:
оПро виконання заходiв щодо запобiгаrlня поширенню гостроi
респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoнaBipycoM
SARS-CoY-2>>

ДОПОВIДАJIИ:
засmупнuк ?енерапьIlо?о dupeKmopa - завidувач вiddiлу dослidасення

бiолоziчнuх факmорiв !ерэtсавно| успхановч "Запорiзькчй обласнuй ценmр
конmролЮ mа профiлакmuкu хвороб Мiнiсmерсmвq охоронu зdоров'я YKpaiHu"
Олексанdр МАlЦАК;

duрекmор !епарmалtенmу oxopoHu зdоров'я облdерасаdмiнiсmрацii'
Олексiй КУЛИНИСI;

засmупнuк duрекmора flепарmам.енmу освimu
облdержаdмiн iсmрацii' В iKmop 3АХДРЧУК.

в.о начальнtlкQ управлiння mранспорmу mа зв'жку облdерэtсаd"мiнiсmраъlii'
РОМаН ПIСАРЕВ

ВИРIШИЛИ:

Вiдповiдно до пункту 35 гIостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
09.|2.2020 М 12Зб (зi змiнами) рiшенням ЩержавноТ KoMiciT з гIитань
Техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ вiд 15.10.202l J\lb З8
На ТеРиТОрii ЗапорiзькоТ областi встановлено ((червоний> piBeHb епiдемiчноТ
небезпеки.
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1' Структурним пiдроздiлам облдержалмiнiстрацiт,
райдержадмiнiстрацiям, виконавчим оргаIlам сiльських, селиlцtIих,
мiськиХ РаД, територiальниМ органаМ MitlicTepcTB, iшrlrих цен'ральних
органiВ викоIIаВчоi влаДи, субrеКтам госПодарюваIIня нез€tлежно вiл формивласностi, в межах компетенцii забезпечити безумовне виконання на ,гери.горiТ
областi обмеяtувzшьних про.гиепiдемiчних заходiв, передбаче}{их гIугtкr.ами 3 т.а
3ý постанови Кабiнету MirricTpiB УкраТни вiд Og.12.2020 J\9 l2Зб KI-Ipo
встановлення карантину та запровадження обмех<увальних протиеlliдемiчних
ЗаХОДiВ З MeToIo ЗаПОбiГання поширенню на територiТ УкраТни гострот
респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoN{ SдRS-СоV-2> (зi
змiнами, з урахуванням зrИiн внесеними постановою Itабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд ll.|0.202l р.М 1066 пПро внесення змiн до постанови t(абiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 9 грудня 2О2О р. t\ф 12з6>>).

терл,tiн вuконання, на перiоd dii кчерволtоzо> рiвня
е п i d ем iолоz i rt tt o'i н еб ез пе к u

2. Щержавнiй ycTaHoBi <<Запорiзький обласний центр коl|троJIю -|,а

профiлактики хвороб моЗ УкраТни>>' ЩепартамеIrтУ охорони здоров'я
облдержадмiнiстраuiт продовжити проведення tцоденнот оцiнки епiдемiчнот
ситуацiТ щодо rIоширення COVID-l9 у розрiзi кожного oкpeмol.o району r.a
кожнот окремот територiальнот громади. У разi ускладнення епiдемiчнот
ситуацii негайнО прО це iнформуватИ перiв"ишrвО облдержалмiнiстрацiТ,
вiдповiднi райдержадмiнiстрацiт та виконавчi оргьни сiльських, селищних,
мiських рад.

Tep"MiH вuконqння; llo перiоd коронmuну

3. Головному управлiнню НацiональноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi,Управлiнню патрульноТ полiцiТ в Запорiзькiй областi, Головному
управлiнню Щеряtпродспоживслужби в Запорiзькiй областi, ur*о'ч""rйоргаllам сiльських, селищних, мiських Рsд, вiйськовим частинам
нацiональнот гварлiт Укратни, якi дислокуються на територiт облас.гi, у .гому
числi у складi спiльних мобiльних груп, посилити контроль за дотримаt{ням
протиепiдемiчних обмежень на територiТ регiону.

Терлаiн вuконання; tto перiоd кqронmuну

4, Головllому управлiнtlю !ержпродспоживслуrкби в Запорiзькiйобластi посилити державний нагляд (конiроль) за лоrр"ru"ням санiтарногозаконодавства i здiйсненням протиепiдемiчних заходiв суб'сктами
пiдприемницькот дiяльностi, у тому числi закладами громадського харчування(ресторанами, кафе, барами, закусочними, iдальнями, кафетерiями, буфетамитощо), ринками, закладами освiти, фiзичноТ культури та cllopTy, ринками,закладами, що надають послуги з розмiщення, об'ектами торгiвлiгIродовольчими та непродовольчими групами ToBapiB тощо.

Tep"MiH вuконання; на перiоd каранmuну
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5. ЩепартамеIIту охороrIи здоров'я облдержадмirriстрачii спiльно з

раЙдержадмiнiстрацiями, виltоtlавчими комiтетами сiльських, селицIних,
MicbKoi рsдио вжити невiдкладних заходiв:

щодо розгортання додатковоi ttiлькостi лiжок для лiкування хворих на
COVID-19 з забезпеченням Iх N,lедичним киснем вiдповiдно до вимог
Нацiональною службою здоров'я УкраТни.

Терлl iH вLlконанrtя: ttеzойно
щодо забезпечення вiдповiдного кадрового складу закладiв охорони

здоров'я, якi надають допомогу хворим на COVID-l9, в першу черry лiкарiв-
анестезiологiв, з урахуванням гriдпорядкованостi.

Терлliн вuконання: trczайно

б. Райдержадмirriстрачiям, виконавl|им органам сiльських, селищltих,
мiських рад спiльно з керiвниками закладiв охорони здоров'я продовжити
роботу щодо використання мобiльних кисневих концентраторiв, закуплених за
бюджетнi кошти, пiд час амбулаторного лiкування хворих на COVID-l9 з

урахуванням протоколiв лiкування, затверджених МОЗ УкраТни.
TepMiH вllконання: ttq перiоd коранmuну

7, Щепартаменту освiти та Ilауки облдержадмiнiстрацiТ,
раЙлержадмiнiстраuiямо викоttавчим оргаtlам сiльських, селищlIих,
мiських рад вiдповiдtlо до рiшlення ЩержавноТ KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй (протокол вiд 12.10.2021 J\'9 37)
та погiршенням епiдемiологiчноТ ситуаuiI в краiнi, листа MiHicTepcTBa освiти i

науки Украiни вiд lЗ.10.2021 Jф119-540 та iз урахуванням положень частини
четвертоi cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про повну загальну середню ocBiTy>
опрацювати питання щодо запровадження в закладах середньоТ освiти областi
канiкул з 18.10.2021.

Терл,tiн вLlконання: Heza йно

8. Управлiнню транспорry та звОязку обллержадмiнiстраuiТ,
райдержадмiнiстрачiямо викоtIавчим оргаtlам сiльськихо селищних,
мiських радо якi с органiзаторами пасажирських перевезень, опрацювати
питання щодо проведення вакцинацiТ водiТв регулярних та нерегулярних
перевезень пасажирiв транспортом внутрiшнього сполуLlення та належного
дотримання протиепiдемiчних вимог пiд час перевезень.

Райлержадмiнiстраuiям забезпечити щотижневе надання iнформачii у
розрiзi громад - органiзаторiв перевезень до Управлiння транспорту та зв'язку
облдержадмiнiстрацiТ

,, Терл,liн вtlконання: do I8,I0.202I

Рiшення KoMiciT прийнято одноголосно.

В.о. секретаря KoMiciT Щмитро СНIГУРОВ


