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УКРАЇНА
Ч ЕРН ІВЕЦ ЬК А ОБЛАСНА ДЕРЖ АВН А АДМ ІНІСТРАЦ ІЯ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
вул. М. Грушевського,1, м. Чернівці, 58002, тел. (0372) 55-15-89, 51-30-10,
факс 55-37-76, е-таіі: исгп@Ьикос1а.аоу.иа, итп5@те1а.иа

ПРОТОКОЛ № 24
позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
м. Чернівці
каб. ЗОЇ

02 грудня 2021 року
16:00

Головував: перший заступник голови обласної державної адміністрації Богдан КОВАЛЮК
Присутні: Члени обласної комісії з питань ТЕБ та НС (за списком) та
запрошені.
Порядок денний:
1.
Про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2.
2.
Про розгляд звернення Департаменту соціального захисту
населення обласної держаної адміністрації щодо відновлення організації
оздоровлення дітей пільгових категорій в дитячих закладах оздоровлення
та відпочинку.
По першому питанню:
Доповідачі:
ТОРСЬКИЙ Сергій - т. в. о. генерального директора Державної установи
«Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства
охорони здоров’я України»
ЧОРНИЙ Олег - директор Департаменту охорони здоров’я обласної
державної адміністрації
СЛУХАЛИ:
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території Чернівецької
області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.
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ВИРІШИЛИ:
1.
Інформацію про розвиток епідемічної ситуації на території
Чернівецької області, зумовленої гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, взяти до відома.
2.
Виконавчим комітетам сільських, селищних, міських рад (сільським
радам у разі відсутності виконавчого комітету) рекомендувати відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2»,
додатково до встановлених в Чернівецькій області обмежувальних
протиепідемічних заходів, заборонити:
1)
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) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або
наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з
дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) у
кожному окремому залі, 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 фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів
спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд,
приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками
таких заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;
2)
приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з
наповненістю кінозалів або залів понад дві третини місць (розміщення
здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним
порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць (розміщення здійснюється з
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дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох осіб) у кожному
окремому кінозалі або залі;
3)
розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на
відстані меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи
за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що
відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що
закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння
за столом для приймання їжі та/або напоїв);
4)
відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком СОУГО-19
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
5)
проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят,
концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за
присутності глядачів (відвідувачів);
6)
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів
дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80
відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного
курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я
порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від
СОУГО-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що
підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній
сертифікат або іноземний сертифікат, 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);
7)
діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10
кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на
одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивнотренувальних груп;
8)
відвідування сторонніми особами (крім законних представників,
членів сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не
частіше ніж один раз на тиждень) 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
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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);
9)
діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів,
санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги,
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також
стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезноортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства
соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку);
10) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним
транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності у них
(крім осіб, які не досягли 18 років) негативного результату тестування на
СОУЮ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на
визначення антигена коронавірусу 8АЯ$-СоУ-2, яке проведене не більш як за 72
години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу
вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної
вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного
сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОУЮ-19 однією дозою дводозної
вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома
дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою
організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в
надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної
ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
11) пасажирам (крім осіб, які не досягли 18 років) користуватися
послугами регулярних та нерегулярних перевезень автомобільним транспортом
у міжобласному та міжнародному сполученнях (крім перевезень легковими
автомобілями з кількістю пасажирів, включаючи водія, до п’яти осіб без
урахування осіб віком до 14 років або більшою кількістю пасажирів за умови, що
вони є членами однієї сім’ї) без наявності у них негативного результату
тестування на СОУЮ-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрестесту на визначення антигена коронавірусу 8АК$-СоУ-2, яке проведене не більш
як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання
повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози
дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи 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).
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3.
Обмеження, передбачені підпунктами 1, 2, 3, 7 та 9 пункту 2, н
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 СОУШ -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).
По другому питанню:
Доповідачі:
АНДРІІВА Ольга - в. о. директора Департаменту соціального захисту
населення обласної держаної адміністрації
Відповідно до рішення позачергового засідання обласної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 03.11.2021 № 21 та
у зв’язку з встановленням на територіях м. Києва, м. Одеси та Львівської області
“червоного” рівня епідемічної небезпеки, Департаментом соціального захисту
населення обласної держаної адміністрації було призупинено організацію та
відправку дітей пільгових категорій області на оздоровлення та відпочинок до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку вищої категорії в державному
підприємстві України «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ),
державному підприємстві «Український дитячий центр «Молода гвардія» (м.
Одеса) та в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які
розташовані в гірських районах (дитячий табір відпочинку, оздоровлення та
патріотичного виховання дітей та молоді «Соколята» (м. Хирів Львівської області)
та дитячий оздоровчий табір «Артек-Прикарпаття» (м. Трускавець Львівської
області).
За результатами селекторної наради з Міністерством соціальної політики
України, яка відбулася 24.11.2021, та зважаючи на те, що встановлення на
території області “червоного” рівня епідемічної небезпеки не передбачає
обмежень роботи дитячих закладів оздоровлення в разі 100% вакцинації
персоналу, зокрема, згідно за інформацією, отриманою під час селекторної
наради, у зазначених дитячих оздоровчих таборах всі працівники отримали
повний курс вакцинації від СОУШ-19, КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:
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1.
Інформацію Департаменту соціального захисту населення обласної
держаної адміністрації про оздоровлення дітей пільгових категорій в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку, взяти до відома.
2.
Департаменту соціального захисту населення обласної державної
адміністрації відновити організацію та відправку дітей пільгових категорій
області на оздоровлення та відпочинок до дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку «Міжнародний дитячий центр «Артек» (м. Київ), «Український
дитячий центр «Молода гвардія» (м. Одеса) та до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах
«Артек - Прикарпаття» (м. Трускавець Львівської області), «Соколята»
(м. Хирів Львівської області).
Термін - невідкладно

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації перший заступник голови Комісії

Богдан КОВАЛЮК

