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Присутні:

Члени Волинської регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (далі - Регіональна
комісія) - згідно із списком.

Порядок денний:
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І.
Про продовження карантину на території області з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, та виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря
епідемічну ситуацію в області.

області ЯНКО Н;В.

про

ВИСТУПИЛИ:
ТИМОЩУК Л.А., ВАХОВИЧ І.М., БОНДАР В.Н., КОСТИК А.І.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення та беручи до уваги
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (далі - Постанова),
ВИРІШИЛИ:
1. З метою запобігання поширенню на території Волинської області гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2
(далі - СОУГО-19) взяти до виконання Постанову, якою установлено
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з 01 серпня 2020 року до 31 серпня 2020 року карантин, продовживши,на всій
території України дію карантину, встановленого постановами Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».
>
2. Постановою встановлено, що на території України та області на
період дії карантину забороняється:
1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених
самостійно;
2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про
взяття на облік бездомної особи;
3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства
(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового
захисту, працівників дипломатичних представництв та консульських установ
іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій,
акредитованих в Україні, та членів їх сімей, військовослужбовців (підрозділів)
збройних сил держав — членів НАТО та держав — учасниць програми НАТО
“Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з підготовки підрозділів
Збройних Сил) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що
виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземцою
страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні
відносини із страховою компанією — партнером на території України (асистанс),
та покриває витрати, пов’язані з лікуванням СОУШ-19, обсервацією, та діє на
строк перебування в Україні.
Особі, визначеній в абзаці першому цього підпункту, в якої відсутній поліс
(свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноважена службова особа підрозділу
охорони державного кордону відмовляє у перетині державного кордону в
порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний
контроль”;
5) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території у
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м.
Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без
наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий страховою
компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією,
яка має представництво на території України чи договірні відносини із
страховою компанією — партнером на території України (асистанс), та покриває
витрати, пов’язані з лікуванням СОУШ-19, та діє на строк перебування в
Україні.»
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Особі, визначеній в абзаці першому цього підпункту, в якої відсутній поліс
(свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноважена службова особа підрозділу
охорони державного кордону відмовляє у перетині державного кордону в
порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний
контроль”.
3. У зв’язку із втратою чинності пунктів 2-4 постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» - із змінами вважати
такими, що втратили чинність:
- пункт 1 рішення Регіональної комісії від 26 червня 2020 року № 24;
- пункт 1 рішення Регіональної комісії від 06 липня 2020 року № 27;
- пункти 2, 5 рішення Регіональної комісії від 15 липня 2020 року № 28.
Строк: з 03 серпня 2020 року
4. На підставі встановленого та визначеного рішенням Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рівня
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 (далі — рівень епідемічної
небезпеки), в області або окремих адміністративно-територіальних одиницях
області (“зелений”, “жовтий”, “помаранчевий” або “червоний”), яке
розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів
України (за посиланням ЬКр://соуі(3 19.Rov.ua), встановлюються заборони,
передбачені у пунктах 11-15 Постанови, а саме:
,
1)На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “зелений” рівень епідемічної небезпеки, забороняється:
- проведення
масових
(культурних,
спортивних,
розважальних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї
особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на
відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому
кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу
із розміщенням учасників стоячи;
- здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (трамвай,
тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському,
внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж
кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою
транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб.
Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі
виготовлених самостійно.
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2) На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до
протиепідемічних обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної
небезпеки, забороняється відвідування сторонніми особами 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 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).
3) На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “зелений” та “жовтий” рівень епідемічної небезпеки,
дозволяється проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних
команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту,
видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів
відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового
щоденного контролю стану здоров’я учасників.
в
4) На території адміністративно-територіальної одиниці, на якій
установлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до
протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого” та “жовтого” рівня
епідемічної небезпеки, забороняється:
- проведення
масових
(культурних,
розважальних,
спортивних,
соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100
осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо
захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;
- діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;
- роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних клубів),
а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з
організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень,
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
- проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім: надання медичної допомоги внаслідок ускладненого
перебігу вагітності та пологів; надання медичної допомоги вагітним, роділлям,
породіллям, новонародженим; надання медичної допомоги у спеціалізованих
відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними
захворюваннями; надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних
умовах; проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації,
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя
або здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на
СОУГО-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;

- приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
У разі встановлення помаранчевого рівня епідемічної небезпеки під час
оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого
закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних
заходів;
- оздоровлення та відпочинок дітей за межами зазначеної території.
5)
На території адміністративно-територіальної одиниці, ^а
установлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки, додатково -до
протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого”, “жовтого” та
“помаранчевого” рівня епідемічної небезпеки, забороняються:
- регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним,
залізничним транспортом, міським електротранспортом, метрополітеном у
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному
сполученні, крім перевезення: легковими автомобілями, кількість пасажирів,
включаючи водія, в яких не більше п’яти осіб без урахування осіб віком до' 14
років; службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які
поінформовано не менше ніж за два дні органи Національної поліції;
#
- відвідування закладів освіти здобувачами освіти;
- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сферах культури, закладів громадського харчування (ресторанів,
кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної
діяльності, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування
населення, крім: торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни,
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними
препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним
матеріалом; провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів,
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,
технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з
ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
об’єктів поштового зв’язку; торговельної діяльності та діяльності з Надання
послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;
- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям,
особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне
перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціальнопсихологічної допомоги, соціального патрулювання.
5. Управлінню
охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Людмила ТИМОЩУК) спільно з головним державним санітарним лікарем
області (Наталія ЯНКО) підготувати проект листа облдержадміністрації до
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Державної
установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України» з пропозицією щодо перегляду методики визначення рівня епідемічної

якій
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небезпеки поширення СОУЮ-19, зокрема недоцільності застосування показника
«внесок (частка) окремої одиниці в перевищення кожного окремого показника
на рівні регіону», який спотворює об’єктивність отриманих результатів.’
Строк: терміново
6. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських (міст обласного
значення) рад, об’єднаним територіальним громадам опрацювати разом з
суб’єктами господарювання питання щодо можливості запровадження на період
дії карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які
передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від
територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання
робіт чи надання послуг.
Строк: терміново
7. Управлінням економічного розвитку та торгівлі (Сергій ХАЛЕЦЬКИЙ),
охорони
здоров’я
(Людмила ТИМОЩУК),
транспорту
та
зв’язку
(Наталія ОСТАПКОВИЧ)
облдержадміністрації,
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), головному
державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО), Головному
управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО) спільно з
відповідними райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських (міст
обласного значення) рад продовжити роботу щодо забезпечення облаштування
спеціалізованих
закладів
для
організації
обсервації,
харчування,
транспортування до них осіб, зокрема від пунктів пропуску через державний
кордон, що потребують обсервації, медичне спостереження за ними згідно з
розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби СОУГО-19 на території Волинської області
від ЗО квітня 2020 року № 39 (із змінами).
Строк: на період дії карантину
8. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
(Людмила СІРБІНЕНКО), головам райдержадміністрації, органам місцевого
самоврядування вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування
одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний
соціальний супровід.
Строк: терміново, протягом дії
карантину
9. Головам райдержадміністрації, виконавчим комітетам сільських,
селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади усім підприємствам,
установам та організаціям, розташованим на території області, кермуватись
положеннями Постанови, якими визначені завдання та заборони установлені під
час дії карантину та для відповідного рівня епідемічної небезпеки, встановленого
та визначеного рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної
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безпеки та надзвичайних ситуацій для відповідної адміністративнотериторіальної одиниці області..
Строк: терміново, протягом дії карантину
10. Управлінню
транспорту
та
зв’язку
облдержадміністрації
(Наталія ОСТАПКОВИЧ), Управлінню Укртрансбезпеки в області Державної
служби України з безпеки на транспорті (Віталій КОНОНЧУК), Головному
управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО), Управлінню
патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції Національної
поліції України (Андрій КРУТЕНЬ), Управлінню Держпраці в області
(Андрій СМОЛЯРОВ) розробити та подати на затвердження голові
облдержадміністрації графік рейдових
обстежень
щодо дотримання
протиепідемічних заходів перевізниками при здійсненні пасажирських
перевезень автомобільним транспортом у районах і містах області.
Строк:терміново
11. Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИИ), Головному управлінню Національної поліції в області
(Юрій КРОШКО), Управлінню патрульної поліції в області Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ),
управлінню Держпраці в області (Андрій СМОЛЯРОВ) розробити та подати на
затвердження голові облдержадміністрації графік рейдових обстежень щодо
дотримання протиепідемічних заходів закладами громадського харчування у
районах і містах області.
Строк:терміново
о

«г

12. Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної
комісії щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, забезпечити
проведення відповідних рейдових обстежень, визначених пунктами 10 та 11
цього рішення Регіональної комісії та вжиття передбачених законодавством
заходів реагування.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
13. Головам райдержадміністрацій, управлінню інформаційної політики та
цифрової трансформації (Каріна МАРИНЕВИЧ), управлінню з питань
цивільного захисту (Олександр БЛАЩУК) облдержадміністрації провести
широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо
виконання пунктів 1-3 протокольного рішення позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 31 липня 2020 року № 15.
Строк: протягом дії відповідного рівня
епідемічної небезпеки
14. Взяти до уваги, що згідно з пунктом 10 Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
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від 17 червня 2015 року № 409 та пунктом 10 Положення про Волинську
регіональну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації
від 17 липня 2015 року № 292, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції
у Волинській області 29 липня 2015 року за № 21/1431 рішення Регіональної
комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території
області.
(Проголосовано одноголосно)

II. Про стан виконання рішення Волинської регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій
від 15 липня 2020 року № 28 щодо вжиття невідкладних заходів до
подолання наслідків дощових паводків на території області.
*

СЛУХАЛИ:
Начальника управління агропромислового розвитку облдержадміністрації
ГОРБЕНКА Ю.М., начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області
ПОЛІЩУКА Н.М. про стан виконання рішення Регіональної комісії
від 15 липня 2020 року № 28 щодо вжиття невідкладних заходів до подолання
наслідків дощових паводків на території області.
У зв’язку із збільшенням кількості дощових опадів в третій декаді червня
на річках області розпочався літній паводок. На заплави вийшли води р. Турія,
р. Стохід в Камінь-Каширському, р. Вижівка в Старовижівському районах.
Води р. Стохід у Любешівському, р. Прип’ять у Ратнівському та р. Цир в
Камінь-Каширському районах досягли рівня підтоплення присадибних ділянок
та сільськогосподарських угідь.
Починаючи з 21 червня 2020 року на територіях Камінь-Каширського,
Ковельського,
Любешівського,
Любомльського,
Ратнівського,
Старовижівського, Турійського, Шацького районів випадала понаднормова
кількість опадів, що призвело до виникнення дощових паводків.
Внаслідок складних погодних умов і дощових паводків сталося
пошкодження та загибель посівів сільськогосподарських культур, незібраного
врожаю (травостою) у вищеперерахованих північних районах області.
11 липня 2020 року на територіях Іваничівського та Локачїїнського
районів спостерігалось випадання значної кількості опадів (20 мм) у вигляді
дощу, який продовжувався 12 липня і супроводжувався сильною грозою,
випаданням граду, місцями крупного (20-20 мм), вітром північно-західного
напрямку зі швидкістю понад 10 м/с та поривами до 15-20 м/с.
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Внаслідок цих складних погодних умов знищено та пошкоджено посіви
сільськогосподарських культур, пошкоджено покрівлі житлових будинків,
господарських споруд та об’єктів соціальної сфери.
Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення та беручи до уваги
лист
управління
агропромислового
розвитку
облдержадміністрації
від 31 липня 2020 року № 1125/14/2-20, ВИРІШИЛИ:
1. Встановити, що надзвичайна подія, яка спричинила пошкодження та
загибель сільськогосподарських культур, незібраного врожаю внаслідок
складних погодних умов в третій декаді червня 2020 року у КаміцьКаширському, Ковельському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському,
Старовижівському, Турійському, Шацькому районах не містить фактичних
показників негативних наслідків події, які відповідають пороговим значенням
надзвичайної ситуації.
2. Ратнівській райдержадміністрації
зафіксувати
вищезазначену
надзвичайну подію відповідно до фактичних показників негативних наслідків
події.
Строк: невідкладно
3. Іваничівській,
Локачинській
райдержадміністраціям
спільно
з
Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області
повторно розглянути питання щодо визначення надзвичайної події, яка виникла
11 липня 2020 року внаслідок складних погодних умов (сильний дощ, вітер,
град), до рівня надзвичайної ситуації.
Строк: невідкладно
4. Департаменту фінансів (Ігор НИКИТЮК), управлінню економічного
розвитку та торгівлі (Сергій ХАЛЕЦЬКИЙ), департаменту соціального захисту
населення
(Людмила СІРБІНЕНКО)
облдержадміністрації
підготувати
пропозиції щодо джерел фінансування, не заборонених законодавством, з метою
надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних подій.
Строк: невідкладно
5. Начальнику навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності області (Сергій ШМИГ А) організувати проведення
навчання з представниками райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних
громад щодо алгоритму дій, підготовки інформаційних матеріалів та документів
у разі виникнення надзвичайних ситуацій об’єктового, місцевого, регіонального
та державного рівнів.
Строк: до 01 вересня 2020 року
6. Райдержадміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування
передбачити
кошти
для
проведення
ремонтних
робії
на
внутрішньогосподарській меліоративній мережі, яка не виконує свої функції, з
метою недопущення в майбутньому підтоплень населених пунктів та
сільськогосподарських угідь
Строк: невідкладно

*
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7.
Регіональному офісу водних ресурсів в області (Назарій ПОЛІЩУК)
підготувати проект листа облдержадміністрації з необхідними розрахунками до
Державного агентства водних ресурсів України щодо виділення коштів для
виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єктах меліоративної
мережі та проведення заходів з ремонту насосно-силових агрегатів та споруд з
метою запобігання підтопленню територій північних районів Волинської
області.
Строк: невідкладно
(Проголосовано одноголосно)

III.
Про
забезпечення
функціонування
автоматизованої системи централізованого оповіщення
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

територіальної
про загрозу

СЛУХАЛИ:
Заступника начальника управління з питань цивільного захисту
облдержадміністрації БУТЮГІНА С.О. про забезпечення функціонування
територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.
ВИСТУПИЛИ:
НИКИТЮК І.М., БОНДАР В.Н.
Заслухавши інформації та з урахуванням їх обговорення, з’ метою
виконання пункту 26 Положення про організацію оповіщення про загрозу
виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
захисту,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 27 вересня 2017 року № 733, розпорядження Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2020 року № 338 «Про переведення єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» (із змінами), пункту 1
розпорядження голови облдержадміністрації від 27 березня 2020 року № 170
«Про переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» (із змінами), ВИРІШИЛИ:
1. Волинській філії ПАТ «Укртелеком» (Ярослав БОНДАРЕНКО),
Львівській філії ПАТ «Укртелеком» (Тарас АНДРУХІВ) у зв’язку із
встановленням для єдиної державної та територіальної системи цивільного
захисту
режиму
надзвичайної
ситуації
забезпечити
безперебійне
електроживлення територіальної автоматизованої системи централізованбго
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.
Строк: постійно
2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Ігор НИКИТЮК):
1) при внесенні змін до обласного бюджету на 2020 рік передбачити кошти
на фінансування (співфінансування) експлуатаційно-технічного обслуговування
територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення та

реалізації робочого проекту «Технічне переоснащення територіальної
автоматизованої системи централізованого оповіщення Волинської області.
Пусковий комплекс» у межах асигнувань, передбачених Комплексною
регіональною програмою захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру у Волинській області на 20162020 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 07 квітня 2016 року
№ 4/ 11;

Строк: до 01 вересня 2020 року
2) для забезпечення функціонування територіальної автоматизованої
системи централізованого оповіщення виділити додаткові кошти до кошторису
управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації на 2020 рік для
оплати витрат на оренду площі технологічних приміщень в оператора
телекомунікаційних систем, на якій розташована апаратура оповіщення.
Строк: до 01 вересня 2020 року
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Юрій ПОГУЛЯНКО

Відповідальний секретар
Регіональної комісії
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