НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
10.04.2020 № 92
Про проєкт програми протидії
поширенню гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом,
у Нижньосірогозькому районі на
2020 рік
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 25 березня 2020 року № 288 «Про проєкт програми протидії поширенню
гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, у Херсонській
області на 2020 рік», з метою здійснення першочергових заходів, спрямованих
на протидію поширенню коронавірусу на території Нижньосірогозького
району, проведення діагностики та надання своєчасної медичної допомоги
громадянам, керуючись статтею 6, пунктами 3, 6 частини першої статті 13,
пунктом 1 статті 22, частиною четвертою статті 34, пунктом 1 частини першої
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
1. Схвалити проєкт програми протидії поширенню гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік
(далі - Програма), що додається.
2. Відділу з питань надання адміністративних послуг та цивільного
захисту населення районної державної адміністрації забезпечити підготовку
відповідного пакета документів щодо проєкту Програми, схваленого цим
розпорядженням, для винесення його на розгляд районної ради.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації

Павло ПАВЛОВ

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови районної
державної адміністрації
10.04.2020 № 92
ПРОГРАМА
протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі Херсонської області на 2020 рік
(проєкт)
І. Паспорт Програми
1.

2.

3.

4.

5.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ
з
питань
надання
адміністративних
послуг
та
цивільного
захисту
районної
державної адміністрації
Дата, номер та назва розпорядчого
Закон України «Про захист населення
документа органу виконавчої влади
від інфекційних хвороб», постанова
про розроблення Програми
Кабінету Міністрів України від 11
березня 2020 року № 211 «Про
запобігання поширенню на території
України коронавірусу СОVID-19» (зі
змінами та доповненнями), наказ
Міністерства
охорони
здоров’я
України від 13 березня 2020 року №
663 «Про оптимізацію заходів щодо
недопущення занесення і поширення
на території України випадків СОVID19», розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 25 березня
2020 року № 288 «Про проєкт
програми протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом, у Херсонській області
на 2020 рік»
Розробник Програми
Відділ
з
питань
надання
адміністративних
послуг
та
цивільного
захисту
районної
державної адміністрації
Відповідальний виконавець Програми Відділ
з
питань
надання
та головний розпорядник коштів
адміністративних
послуг
та
цивільного
захисту
районної
державної адміністрації, у частині
фінансування – сектор фінансовогосподарського забезпечення апарату
районної державної адміністрації
Співвиконавці Програми
Фінансовий відділ районної державної

Термін реалізації Програми
Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми,
всього, у тому числі за рахунок
коштів:
8.1 районного бюджету
8.2 Державного бюджету
6.
7.

адміністрації,
КНП
«Нижньосірогозька
центральна
районна
лікарня»,
КНП
«Нижньосірогозький центр первинної
медико – санітарної допомоги»
2020 рік
Державний та районний бюджети
2028,0

500,0
1528,0

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Новий коронавірус 2019 року ідентифікований як причина спалаху
респіраторних захворювань. Цей вірус становить значну небезпеку для життя та
здоров’я людей.
Програму протидії поширенню гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік
розроблено у зв’язку із загрозою занесення та поширення гострої респіраторної
хвороби, спричиненої СОVID-19, на виконання статей 29, 30 Закону України
«Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на
території України коронавірусу СОVID-19» (зі змінами та доповненнями),
наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 березня 2020 року № 663
«Про оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на
території України випадків СОVID-19».
Одним з основних завдань Програми є проведення заходів із
недопущення занесення і поширення на території району випадків СОVID-19,
надання кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги населенню, яке
захворіло на СОVID-19.
З метою недопущення поширення в районі коронавірусної інфекції
вживаються відповідні заходи.
Так,
Нижньосірогозьким відділенням Каховського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Херсонській області спільно з
представниками
Головного
управлінням
Держпродспоживслужби
в
Херсонській області забезпечується контроль за виконанням умов режиму
карантину та недопущення стихійної торгівлі на території району.
Районна державна адміністрація забезпечує інформування населення
щодо:

- кримінальної відповідальності за порушення правил та норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним
захворюванням;
- утримання від відвідування без нагальної потреби місць з великим
скупченням людей, у тому числі закладів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
У районі визначено місця для обсервації осіб, які підлягають їй
обов’язково.
Облаштовано карантинний блок – пост на 352 км траси М-14 Одеса –
Мелітополь – Новоазовськ біля села Нижні Торгаї.
III. Визначення мети Програми
Метою Програми є виконання першочергових заходів, спрямованих на
протидію поширення СОVID-19 на території Нижньосірогозького району
Херсонської області, проведення діагностики та надання своєчасної медичної
допомоги хворим.
IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми
Реалізація заходів Програми спрямована на недопущення потрапляння на
територію району коронавірусу СОVID-19, проведення діагностики та надання
кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги населенню, яке захворіло на
СОVID-19.
Програма реалізовуватиметься за рахунок коштів державного та
районного бюджетів у межах загальних асигнувань, передбачених у
відповідних бюджетах.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1.
Програма реалізовується в один етап - протягом 2020 року.
V. Перелік завдань Програми та результативні показники
Програмою передбачено виконання таких основних завдань:
- забезпечення роботи санітарного блок – посту на 352 км траси М-14
біля села Нижні Торгаї;
- забезпечення безпечних умов праці медичних працівників;
- проведення обстеження населення на коронавірус;
- забезпечення Нижньосірогозької ЦРЛ відповідними медикаментами та
обладнанням;
- забезпечення роботи місць обсервації.
Виконання вищевказаних завдань Програми дасть змогу:

- попередити поширення та забезпечити лікування на території району
гострої респіраторної хвороби, спричиненої СОVID-19;
- забезпечити проведення діагностики коронавірусу СОVID-19;
VI. Напрями діяльності та заходи Програми
Для досягнення визначеної цією Програмою мети необхідно забезпечити:
- засобами індивідуального захисту медичних працівників, аварійнорятувальних служб, поліції та населення;
- проведення обстеження населення на коронавірус за допомогою
швидких тестів;
- відповідним обладнанням КНП «Нижньосірогозька ЦРЛ»;
- заклади охорони здоров’я району дезінфікуючими розчинами та
миючими засобами;
- медичних працівників екстреної медичної допомоги засобами
індивідуального захисту та пально-мастильними матеріалами для санітарного
транспорту;
- проживання та харчування осіб на обсервації;
Завдання та заходи Програми викладено в додатку 2.
VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відділ з питань надання адміністративних послуг та цивільного захисту
районної державної адміністрації здійснює координацію дій між
співвиконавцями Програми, а саме: структурними підрозділами районної
державної адміністрації, КНП «Нижньосірогозька ЦРЛ» та КНП
«Нижньосірогозький центр ПМСД» та контролює її виконання, визначає
порядок взаємного інформування із зазначенням окремих строків та звітування
відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації.

Начальник відділу з питань надання
адміністративних послуг та цивільного захисту
районної державної адміністрації

Юлія ВОЛОДІНА

Додаток 1
до Програми
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,
у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік
Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання Програми
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:
державний бюджет
районний бюджет

Начальник відділу з питань надання
адміністративних послуг та цивільного захисту
районної державної адміністрації

Етапи виконання Програми
І
2020 рік
2028,0
1528,0
500,0

Усього витрат на І виконання Програми

2028,0
1528,0
500,0

Юлія ВОЛОДІНА

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ
програми протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,
у Нижньосірогозькому районі на 2020 рік
№
з/п

Завдання Програми

Заходи Програми

Виконавці

1
1.

2

3
Забезпечення оплати праці
медичних
працівників
задіяних на санітарному
блок-посту

4
КНП
«Нижньосірогозька
ЦРЛ»

2.

3.

Забезпечення
роботи
в
цілодобовому режимі медичних
працівників на санітарному блокпосту на 352 км траси М-14 біля
села Нижні Торгаї
Забезпечення
доплати Встановлення
доплати
КНП
працівникам, задіяним у лікуванні медичним працівникам, які «Нижньосірогозька
хворих на COVID-19
безпосередньо задіяні в
ЦРЛ», КНП
лікуванні
хворих
на «Нижньосірогозький
COVID-19 згідно чинного
центр ПМСД»
законодавства
Проведення обстеження населення 1. Забезпечення закладів
КНП
на коронавірус
охорони здоров’я експрес- «Нижньосірогозька

Джерела
Орієнтовний
фінансування
обсяг
фінансування,
тис. грн
5
6
Районний
50,0
бюджет

Районний
бюджет

100,0

Районний
бюджет

20,0

4.

5.

6.

7.

тестами для визначення
ЦРЛ», КНП
COVID-19
«Нижньосірогозький
центр ПМСД»
2. Придбання
безконтактних
електронних термометрів
Забезпечення
КНП 1. Придбання необхідного
КНП
«Нижньосірогозька
ЦРЛ» обладнання
«Нижньосірогозька
відповідними медикаментами та
ЦРЛ»
обладнанням
2.
Забезпечення
КНП
медикаментами
«Нижньосірогозька
ЦРЛ»
Забезпечення
супутніх витрат 1.
Придбання
КНП
закладів охорони здоров’я району в дезінфікуючих та миючих «Нижньосірогозька
умовах протидії COVID-19
розчинів
ЦРЛ», КНП
2. Придбання пально- «Нижньосірогозький
центр ПМСД»
мастильних матеріалів
Забезпечення надання екстреної 1.
Забезпечення
Нижньосірогозька
медичної допомоги
працівників
екстреної
підстанція
медичної допомоги ЗІЗ
Великолепетиської
2.
Придбання пально- станції Е «Ш» МД
мастильних матеріалів
КНП «ОТЦ ЕМД та
3.
Придбання
МК» Херсонської
дезінфікуючих та миючих
обласної ради
засобів
Транспортне забезпечення

1. Організація перевезення
громадян,
які

Сектор фінансовогосподарського

Державний
бюджет
Районний
бюджет
Районний
бюджет

1528,0

Районний
бюджет

20,0

Районний
бюджет

30,0

Районний
бюджет

10,0

48,0
30,0

повертаються в Україну до
місця обсервації

8.

Обсервація

9.

Забезпечення
індивідуального
незахищених верств
району

1.
Організація
місць
обсервації
та
їх
дообладнання
2. Забезпечення осіб на
обсервації
(придбання
засобів захисту, посуду,
продуктів харчування)
3.
Оплата
праці
обслуговуючому
персоналу місць обсервації
засобами
захисту 1. Придбання засобів
населення індивідуального захисту

10. Забезпечення
засобами 1.
Придбання
засобів
індивідуального захисту персоналу індивідуального
захисту
аварійно-рятувальних
служб, (маски, захисні костюми)
поліції, Держпродспоживслужби
11. Поховання померлих осіб від 1. Придбання ЗІЗ для
коронавірусної хвороби COVID-19 спеціалізованої бригади з

забезпечення
апарату районної
державної
адміністрації
Сектор освіти
районної державної
адміністрації, сектор
фінансовогосподарського
забезпечення
апарату районної
державної
адміністрації
Сектор фінансовогосподарського
забезпечення
апарату районної
державної
адміністрації
Сектор фінансовогосподарського
забезпечення
апарату районної
державної
адміністрації
Сектор фінансовогосподарського

Районний
бюджет

100,0

Районний
бюджет

20,0

Районний
бюджет

20,0

Районний
бюджет

50,0

поховання
2. Придбання герметичних
пакет-мішків
3.
Придбання
дезінфекційних
хлорвмісних розчинів
12. Забезпечення
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