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

ПРОТОКОЛ № 32
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
14 серпня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови
Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій ТРОХАНЕНКО О.В.
Секретар
комісії:

Г оловний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту
Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
ЛЕВЧУК Ю.П.

Присутні:

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

Порядок денний:
Про встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
на території області.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря
епідемічну ситуацію в області.

області ЯНКОН.В.

про

ВИСТУПИЛИ:
ТИМОЩУК Л.А.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, 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
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) (далі Постанова), протокольних рішень Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 серпня 2020 року № 17,
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від 11 серпня 2020 року № 18, 12 серпня 2020 року № 19, від 13 серпня
2020 року № 20
ВИРІШИЛИ:
1. Районним державним адміністраціям, виконкомам міських
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам:

(міст

1) організувати виконання та контроль за дотриманням визначених
Постановою, правового режиму, своєчасним і повним проведенням
профілактичних і протиепідемічних заходів відповідно до рівня епідемічної
небезпеки встановленого протокольним рішенням Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 13 серпня
2020 року № 20;
2) забезпечити контроль виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2" щодо протиепідемічних вимог, зазначених в
постанові, особливу увагу приділивши дотриманню масочного режиму та
наповненості пасажирського транспорту;
3) про результати поінформувати відповідального секретаря регіональної
комісії ТЕБ та НС (Левчук Ю.П. <yu.levchuk@uns.voladm.gov.ua> (Управління
з питань ЦЗ облдержадміністрації).
Строк: до 20 серпня 2020 року
2. Головному управлінню Національної поліції у Волинській області
(Юрій КРОШКО), Управлінню патрульної поліції в області Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ), військовій
частині 1141 Національної гвардії України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ)
забезпечити контроль за виконанням умов самоізоляції з використанням
мобільного додатку “Дій вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних
послуг.
Строк: терміново, протягом дії карантину

3. Головному державному санітарному лікарю області (Наталія ЯНКО)
разом з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації (Людмила
ТИМОЩУК), Головним управлінням Держпродспоживслужби в області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), управлінням Держпраці в області (Андрій
СМОЛЯРОВ) та іншими місцевими органами виконавчої влади опрацювати
питання щодо залучення епідеміологів для проведення епідеміологічних
розслідувань випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, вжити заходів щодо забезпечення виявлення
контактних осіб з підтвердженими випадками гострої респіраторної хвороби

з
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на рівні не менше 5
контактних осіб на 1 хворого.
Строк: терміново, протягом дії карантину
4. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Людмила
ТИМОЩУК), вжити вичерпних заходів щодо підготовки закладів охорони
здоров'я другої черги для надання медичної допомоги хворим на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та
дообладнання закладів охорони здоров'я першої і другої черги необхідним
медичним обладнанням, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції
та індивідуального захисту, централізованою подачею медичного кисню і
забезпечення нею не менше 80 відсотків ліжок, виділених для лікування
зазначених хворих, у разі потреби додатково забезпечити заклади охорони
здоров'я спеціальною тарою (контейнерами та боксами) для зберігання
відходів, які утворюються внаслідок лікування хворих пацієнтів, забезпечити
щомісячний збір інформації щодо обсягів накопичення відходів, які
утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, із зазначенням
шляхів подальшого поводження з ними (знешкодження, знезараження,
видалення та/або передачі спеціалізованим підприємствам тощо) та переліку
закладів незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, які в
установленому порядку отримали ліцензію на провадження господарської
діяльності з медичної практики, в яких здійснюється відповідне лікування,
провести укладення контрактів з закладами охорони здоров'я другої черги для
надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, забезпечити, у щоденному режимі, надання Міністерству охорони
здоров'я України інформації щодо забезпечення обладнанням, медикаментами,
ліжко-місцями з централізованим постачанням медичного кисню закладів
охорони здоров'я першої та другої черги для надання медичної допомоги
пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2.
Строк: терміново, протягом дії карантину
5. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Людмила
ТИМОЩУК), районним державним адміністраціям, виконкомам міських (міст
обласного значення) рад, об’єднаним територіальним громадам:
1) вжити заходів щодо резервування не менше ніж 30% ліжкового фонду
закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги хворим на відповідні
захворювання;
2) опрацювати питання щодо організації надання медичної допомоги
таким хворим на дому в тому числі і мобільними медичними бригадами;
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3)
про результати поінформувати керівника робіт з ліквідації наслідкі
надзвичайних ситуацій регіонального рівня.
Строк: до 18 серпня 2020 року
6. Головному управлінню Національної поліції у Волинській області
(Юрій КРОШКО), Управлінню патрульної поліції в області Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ), військовій
частині 1141 Національної гвардії України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ),
Г оловному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
області
(Богдан
ЛОЗИНСЬКИЙ), Управлінню Укртрансбезпеки у Волинській області (Віталій
КОНОНЧУК) посилити контроль за здійсненням державного санітарноепідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства,
протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті,
закладах громадського харчування, розважальних закладах.
Строк: терміново, протягом дії карантину
7. Державній екологічній інспекції у Волинській області (Олександр
КРАЛЮК) вжити заходів щодо посилення контролю за діяльністю суб'єктів
господарювання, які провадять
господарську діяльність з поводження з
небезпечними відходами, зокрема тими, які утворюються внаслідок лікування
пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити унеможливлення розміщення
небезпечних відходів, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, на полігонах твердих побутових
відходів та сміттєзвалищах. У разі надходження інформації про порушення
суб'єктами господарювання норм та правил поводження з небезпечними
відходами, зокрема тими, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів,
хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, забезпечити здійснення в
установленому порядку позапланових заходів державного нагляду (контролю).
Строк: терміново, протягом дії карантину
8. Управлінню екології та природніх ресурсів облдержадміністрації
(Валентин КУХАРИК) вжити заходів щодо посилення контролю за
дотриманням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, які провадять
господарську діяльність з поводження з небезпечними відходами, зокрема
тими, які утворюються внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру
респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Строк: терміново, протягом дії карантину
9. Обласній групі моніторингу (Олександр ТРОХАНЕНКО) виконання
вимог рішень Регіональної комісії щодо запобігання поширенню на території
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, забезпечити проведення відповідних рейдових обстежень, щодо
дотримання карантинних обмежень і заборон визначених Постановою та
контролю за їх виконанням (усуненням) органами, що визначені рішеннями
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Регіональної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
ґ*
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10. Управлінням інформаційної політики та цифрової трансформації
(Каріна МАРИНЕВИЧ),
охорони
здоров'я
(Людмила
ТИМОЩУК)
облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій, міським (міст обласного
значення) головам провести широке інформування та роз’яснювальну роботу
щодо належного поводження з небезпечними відходами, які утворюються
внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та недопущення їх розміщення на
полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах, обов’язковості
виконання протокольного рішення позачергового засідання Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 серпня
2020 р. № 17.
Строк: протягом дії відповідного рівня
епідемічної небезпеки
11. 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
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 о, щоголосно)
Заступник голови облдержадміністрації
заступник голови
Регіональної комії
Т.в.о. відповідального
секретаря Регіональної комісії

Олександр ТРОХАНЕНКО

