ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел 255 115, факс 255 485, e-mail: post@uns.voladm.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 24
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
26 червня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова облдержадміністрації, голова Волинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі - Регіональна комісія) ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту Управління
з питань цивільного захисту облдержадміністрації ЛАЖОК М.А.

Присутні: Члени Регіональної комісії (згідно із списком).
Порядок денний:
Про посилення протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В. про
епідемічну ситуацію на території області;
ВИСТУПИЛИ:
ЩЕРБАК Т.В.,
ГРУШОВІНЧУКВ.В.,
ОСТАПКОВИЧ Н.С.

РУЦЬКИЙ В.К.,

ОРЕЛН.А.,

Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, беручи до уваги
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 року № 500,
якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - із змінами (далі Постанова), подання головного державного санітарного лікаря області,
ВИРІШИЛИ:

1.
За поданням головного державного санітарного лікаря област
від 26 червня 2020 року №6.1/5997 та з урахуванням аналізу епідемічної
ситуації і наявності в області ознак для посилення протиепідемічних заходів
запровадити на території області деякі посилення протиепідемічних заходів,

->

заборонивши проведення масових (культурних, розважальних, спортивних,
соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів
спортсменів національних збірних команд України з олімпійських,
неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю,
навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів.
Строк: з ЗО червня 2020 року
2.
Головам райдержадмінісграції, органів місцевого самоврядування,
керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до
повноважень з дотриманням вимог чинного законодавства забезпечити
виконання пункту 1 цього рішення Регіональної комісії.
Строк: невідкладно
3.
Відповідно до пункту 3 резолюції Прем'єр-міністра України
від 23 червня 2020 року №26175/0/1-20 за результатами селекторної наради
членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі - Державна комісія) із головами обласних та
Київської міської держадміністрацій 20 червня 2020 року рекомендувати
органам місцевого самоврядування:
1) обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів
розважальної діяльності до 22 години;
2) забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для зменшення
навантаження на маршрутний транспорт у часи пікового навантаження.
Строк: невідкладно
4. Управлінню
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ) на виконання пункту 1 розділу II протокольного рішення
Державної комісії від 22 червня 2020 року № 12 невідкладно вжити вичерпних
заходів до організації роботи закладів охорони здоров’я області «другої хвилі»
для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу
СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2, забезпечення цих закладів
кадрами, медикаментами, медичним обладнанням, засобами для проведення
дезінфекції та індивідуального захисту.
Строк: до 26 червня 2020 року
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії
Відповідальний секретар
Регіональної комісії

