
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТ} АЦІЙ ПРИ 
ОБЛДЕРЖАДМІН ГСТРАЦІЇ
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ПРОТОКОЛ №14

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній

адміністрації
від 9 листопада 2021 року 

м. Тернопіль

Труш Володимир -  голова обласної державної адміністрації, голова комісії,
головуючий на засіданні комісії

Присутні:
заступники голови комісії, члени регіональної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній 
адміністрації (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про стан розроблення обласних та районних алгоритмів забезпечення 
закладів охорони здоров’я альтернативними джерелами електропостачання та 
зобов’язання регіональних постачальників електроенергії щодо недопущення 
відключення від електропостачання закладів охорони здоров'я області, особливо 
тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної 
допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (доповідач: 
Харченко Володимир -  директор департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації).
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СЛУХАЛИ:

Харченко Володимир -  доповів про проведену роботу щодо моніторингу 
технічного стану джерел електричного живлення і відповідність рівня надійності 
електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів І категорії з 
надійності електропостачання у лікувальних закладам Тернопільської області. 
Наголосив на недопущенні припинення подачі електроенергії закладам охорони 
здоров’я області (текст доповіді додається до протоколу).

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію директора департаменту архітектури, містобудування,
житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації про стан забезпечення закладів охорони здоров’я 
альтернативними джерелами електропостачання в умовах поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
взяти до відома.

2. Головному управлінню ДСНС України в Тернопільській області 
спільно з підрозділами ДСНС області бути готовими до залучення власних 
автономних джерел живлення для оперативного реагування на можливі аварійні 
ситуації у медичних закладах області.

3. Кременецькій, Тернопільській та Чортківській районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад 
територіальних громад, керівникам закладів охорони здоров’я області,
особливо тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або 
реанімаційної допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2:

спільно з представниками ВАТ„Тернопільобленерго” перевірити технічний 
стан систем живлення для забезпечення безперебійного електропостачання в 
лікувальних закладах та їх спроможність забезпечення необхідної потужності 
для функціонування медичного обладнання (реанімаційне обладнання, апарати 
ШВЛ, кисневі концентратори);

провести розрахунки з урахуванням максимальної споживаної потужності 
наявних апаратів ШВЛ і кисневих концентраторів, щодо необхідної кількості 
переносних автономних джерел живлення та розробити схему їх підключення;

обладнати будівлі в яких розміщено реанімаційні відділення, встановлено 
апарати ШВЛ та кисневі концентратори пристроями для підключення
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переносних автономних джерел електропостачання, забезпечити їх необхідними 
комплектами кабелів та іншого обладнання;

при недостатній кількості автономних джерел живлення, з метою 
забезпечення надійності електропостачання, вирішити питання щодо їх 
придбання та приєднання до внутрішніх електричних мереж;

визначити наявність і технічний стан автономних джерел живлення на 
підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та 
опрацювати питання щодо їх залучення не договірних засадах для медичних 
закладів, в яких вони відсутні;

забезпечити наявність запасу необхідної кількості паливно-мастильних 
матеріалів;

призначити відповідальних працівників за підключення автономних джерел 
живлення, провести інструктажі з підготовленим персоналом для оперативного 
реагування на можливі аварійні ситуації.

4. Кременецькій, Тернопільській та Чортківській районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад 
територіальних громад невідкладно провести засідання місцевих комісій з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та в межах 
повноважень розробити районні (місцеві) алгоритми забезпечення закладів 
охорони здоров'я області альтернативними джерелами електропостачання.

5. Кременецькій, Тернопільській та Чортківській районним державним
адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад 
територіальних громад, департаменту архітектури, містобудування, 
житлово-комунального господарства та енергозбереження
облдержадміністрації, ВАТ„Тернопільобленерго” -  в межах
повноважень зобов’язати постачальників електроенергії недопустити
відключення від електропостачання закладів охорони здоров'я області, особливо 
тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або реанімаційної 
допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

6. Управлінню інформаційної політики та комунікацій з громадськістю
обласної державної адміністрації, департаментам охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації, архітектури, містобудування, житлово-
комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації, 
Кременецькій, Тернопільській та Чортківській районним державним 
адміністраціям, виконавчим комітетам міських, селищних та сільських рад
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територіальних громад -  організувати проведення інформаційної роботи щодо 
забезпечення закладів охорони здоров’я альтернативними джерелами 
електропостачання в умовах поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО- 
19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 та недопущення відключення 
від електропостачання закладів охорони здоров'я.

7. Визначеним виконавцям цього протоколу щоп’ятниці до 12.00 години 
інформувати департаменти з питань оборонної роботи, цивільного захисту 
населення та взаємодії з правоохоронними органами обласної державної 
адміністрації та охорони здоров’я облдержадміністрації про стан виконання.

8. Контроль за виконанням рішення позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 
Тернопільській обласній державній адміністрації покласти на заступників 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 
функціональних обов’язків.
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