
ГОЛОВУВАВ: Пахолъчук C.I., тимчасово виконуючий обов'язки
головиСумсько1 обласнот державно! адмiнiстрацil.

ПРИСУТНI: члени Сумськог обласнот кoмicil з питань техногенно-
еколопчнот безпеки та надзвичайних ситуацiй (далi - обласна комiсiя), голови
районних державни:х адмiнiстрацiй, мiськi голови та голови об' еднаних
територiальних громад в студiях вiдеозв'язку.

ПОРЯДОК ДЕЮШЙ:
I. Про стале енергозабезпечення лiкувалъних закладiв охорони здоров' я

та закладiв сошальнот сфери на територп Сумськот областi.

СЛУХАЛИ:
Милаша О.М., директора Департаменту цившьного захисту населения

Сумськог обласнот державно! адмiнiстрацil.
ВИСТУПИЛИ:

Волик Г.Б., начальник Управлiння Державно! служби Украгни з
надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi;

Попов Б.Б., директор технiчний Акцiонерного товариства
«Сумиобпенерго»;

Бутенко С.П., начальник управлiння охорони здоров'я Сумськог обласнот
державно! адмiнiстрацi1;

Дубровський М.В., директор Департаменту сошапьного захисту
населения Сумськот обпасног державно! адмiнiстрацil;

Лисенка О.М., Сумський мiський голова;
Вайло Н.О., Глухiвський мiський голова;
Стогнiй О.А., Роменський мiський голова;
Бурбика В.О., голова Сумсько) районног державно} адмiнiстрацil.

ВИРIШИЛИ:
1. 3 метою забезпечення безперебiйного та надiйного електропостачання

для роботи в умовах аварiйних ситуацiй головам районних державних
адмппстрашй, головам мiських, селищнихтериторiальних громад,керiвникам
лiкувальних закладiв визначених для госпiталiзацil пацiентiв хворих на COVID-
19 та тих, що надають ургентну допомогу населению (реанiмацiйнi, хiрургiчнi
та пологов! вiддiлення тощо ):
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Термiн виконання: до 28.12.2020

1) вирiшити питання щодо переведения лiкувальних закладiв, що
визначенi для госпiталiзацi'i пашснпв хворих на COVID-19, та якi надають
ургентну допомогу населению (реанiмацiйнi, xipypriчнi та пологов! вiддiлення
тощо), в I категорiю надiйностi електропостачання вiдповiдно до вимог
державних будiвельних норм;

2) спiльно з представниками Акцiонерного товариства «Сумиобленерго»
перевiрити технiчний стан системи живлення для забезпечення безперебiйного 1 
електропостачання в лiкувальних закладах, що визначенi для госпiталiзацi1
пашенпв хвори:х на COVID-19 та якi надають ургентну допомогу населению
(реанiмацiйнi, хiрургiчнi та пологовi вiддiлення тощо), та Гi спроможнiсть
забезпечення необхiдно'i потужностi для функцiонування медичного
обладнання (реанiмацiйне обладнання, апарати IIIВЛ, кисневi концентратори
тощо);

3) провести розрахунки з урахуванням максимально! споживано'i
потужностi наявни:х апаратiв IIIВЛ i кисневих концентраторiв щодо необхiдно1
кiлькостi переносних автономних джерел живлення, та розробити схему i"x
шдключення до переносних автономних джерел живлення;

4) обладнати будiвлi в яких розмiщенi реанiмацiйнi, xipypriчнi та
родильнi вiддiлення, встановлено апарати IIIВЛ та кисневi концентратори
пристроями для пiдключення переносних автономних джерел
електропостачання, забезпечити 1х необхiдними комплектами кабелiв та iншого
обладнання (захищеними електричними а'еднувачами, перемикачами тощо);

5) при недостатнiй кiлькостi автономних джерел живлення, з метою
забезпечення надiйностi електропостачання, вирiшити питания щодо 'ix
придбання та приеднання до внутрiшнiх електричних мереж;

6) уточнити наявнiсть i технiчний стан автономни:х джерел живлення на
гпдприемствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi, та
опрацювати питання щодо 1х залучення на договiрних засадах для медичних
закладiв, в яких вiдсутнi резервнi джерела (з розрахунку термiну доставки 1 О
хвилин).

7) забезпечити наявнiсть запасу необхiдно'i кiлькостi пально-мастильних
матергалгв;

8) спiльно з керiвниками територiальних гпдроздппв Управлiння
Державно! служби Украгни з надзвичайних ситуацiй у Сумськiй областi та
структурних пiдроздiлiв Акцiонерного товариства «Сумиобпенерго» розробити
електричнi схемами для приеднання автономних джерел живлення до мережi
електропередавальнот органiзацi'i протягом десяти хвилин та плани взаемодй на
випадок аварiйного вiдключення електропостачання, в яких визначити
контактнi телефони аваргйно-рятувальних служб;

9) призначити та пiдготувати працiвникiв вiдповiдальних за пiдключення
автономних джерел живлення, провести iнструктажi з шдготовленим
персоналом з вiдповiдною групою з електробезпекидля оперативного
реагування на можливi аварiйнi ситуацй,
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Серпй ПАХОЛЬЧУК

Тимчасово виконуючий обов'язк
голови Сумсько'i обласно'i
державно! адмiнiстрацi'i

2. 3 метою забезпечення сталого функцiонування об' екпв соцiального
призначення Департаменту соцiального захисту СумськоУ обласноУ державно!
адмiнiстрацiУ спiльно с керiвниками закладiв соцiальноУ сфери:

1) перевiрити спiльно з представниками Акцiонерного товариства
«Сумиобленерго» наявнiсть та технiчний стан системи живлення для
забезпечення безперебiйного електропостачання у випадку його порушення на
об' ектах соцiального призначення;

2) розглянути можливiсть забезпечення обекпв соцiального призначення
резервними автономними джерелами живлення та необхiдним запасом палива
для роботи в умовах аварiйних ситуацiй;

3) визначити i пiдготувати працiвникiв вiдповiдальних за пiдключення
автономних джерелживлення, провести iнструктажi вiдповiдальних осiб для
оперативного реагування на можливi аварiйнi ситуацiУ.

Термiн виконання: до 28.12.2020

3. Вiдповiдальним виконавцям про виконання протокольного рiшення
проiнформувати голову Сумсько'i обпаснот державно! адмiнiстрацi'i через
обласну комiсiю з питань техногенно-еколопчног безпеки та надзвичайних
ситуацiй на електронну адресу sumy_oЫteb.ns@sm.gov.ua.

Термiн виконання: до 30.12.2020
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