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ПРОТОКОЛ № 35
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
07 вересня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова облдержадміністрації, голова Волинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Секретар
комісії:

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

Присутні:

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

Порядок денний:
Про стан епідемічної ситуації в області, пов’язаної з поширенням
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та забезпечення виконання протиепідемічних заходів
відповідно до рівня епідемічної небезпеки в області
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В. про
епідемічну ситуацію в області та забезпечення виконання протиепідемічних
заходів.
ВИСТУПИЛИ:
ТИМОЩУК Л.А.
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
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» — із змінами (далі Постанова), рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (далі - Державна комісія) від 03 вересня 2020 р. № 28,

ВИРІШИЛИ:
1. Голові Луцької райдержадміністрації, виконавчому комітету Луцької
міської ради, на території яких встановлений «помаранчевий» рівень епідемічної
небезпеки, головам Володимир-Волинської, Горохівської, Ківерцівської,
Любешівської,
Маневицької,
Рожищенської,
Турійської,
Шацької
райдержадміністрацій та виконавчому комітету Володимир-Волинської міської
ради, на території яких встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки:
1) Забезпечити
контроль за дотриманням, своєчасним
і повним
проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених
відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19),
встановленого рішенням Державної комісії від 03 вересня 2020 року № 28.
Строк: з 07 вересня 2020 року,
протягом дії відповідного
рівня епідемічної небезпеки
2) Спільно з
управліннями інформаційної політики та цифрової
трансформації
(Каріна МАРИНЕВИЧ), охорони
здоров'я
(Людмила ТИМОЩУК) облдержадміністрації, головним державним санітарним
лікарем області (Наталія ЯНКО) провести широке інформування та
роз’яснювальну роботу серед населення, щодо виконання заходів, передбачених
підпунктом 1 пункту 1 цього рішення Регіональної комісії.
Строк: протягом дії
відповідного рівня епідемічної
небезпеки
2. Управлінню
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
(Людмила ТИМОЩУК) забезпечити збільшення ліжкового фонду закладів
охорони здоров’я, які визначені для надання медичної допомоги хворим на
COVID-19, першої хвилі, зокрема:
Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна
районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради - на 20 ліжок;
Комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне
об’єднання» - на 20 ліжок.
Строк:терміново
3. Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної
комісії щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до
пункту 5 розділу І рішення Державної комісії від 03 вересня 2020 року № 28
забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, передбачених
Постановою для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від 30 червня 2020 року № 380

з

4.
Взяти до уваги, що згідно з пунктом 10 Типового положення пр
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 і 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)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

