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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
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ПРОТОКОЛ № 38
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
28 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:

І.
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 ЯНКОН.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 24 вересня 2020 р. № 33,
ВИРІШИЛИ:

1.
Головам Луцької, Володимир-Волинської райдержадміністрацій та
виконавчим комітетам Володимир-Волинської, Нововолинської міських рад, на
території яких встановлений «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки,
головам
Горохівської,
Іваничівської,
Ківерцівської,
Локачинської,
Любешівської, Любомльської, Маневицької, Рожищенської, Турійської,
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Шацької райдержадміністрацій та виконавчим комітетам Луцької, Ковельської
міських рад, 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 24 вересня 2020 року № 33.
Строк: з 28 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 обласної державної адміністрації
(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 некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна
лікарня» Ратнівської районної ради» - на 20 ліжок;
Комунальне некомерційне підприємство «Іваничівська центральна
районна лікарня» - на 20 ліжок;
Комунальне підприємство «Маневицька центральна районна лікарня» - на
10 ліжок;
Комунальне некомерційне підприємство «Рожищенська центральна
районна лікарня» Рожищенської районної ради - на 10 ліжок;
Комунальне підприємство «Луцька центральна районна лікарня Луцької
районної ради» - 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 6 розділу І рішення Державної комісії від 24 вересня 2020 року № 33
забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, передбачених
Постановою для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380

з
4. 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 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)

II.
Про стан підготовки органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування області до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року
та очистки трас в охоронній зоні ліній електропередач.
СЛУХАЛИ:
Начальника
управління
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації ТОКАРЕВА О.О. про стан підготовки органів виконавчої
влади і органів місцевого самоврядування області до роботи в осінньо-зимовий
період 2020/2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
РИШКЕВИЧ Ю.В., ПЕРЧУК В.П.
Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, беручи до уваги
протокольне рішення селекторної наради під головуванням Прем’єр-міністра
України від 23 липня 2020 року (далі - Протокол), а також з метою належної
підготовки до опалювального сезону та роботи в осінньо-зимовий період
2020/2021 року,
ВИРІШИЛИ:
1. 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, відповідно до
компетенції забезпечити виконання Плану заходів з підготовки об’єктів
паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21
року та його проходження, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 року № 916-р.
2. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Олег ТОКАРЕВ) спільно з райдержадміністраціями, виконкомами міських (міст
обласного значення) рад:
1)
відповідно до Правил підготовки теплових господарств
опалювального періоду, затверджених спільним наказом Мінпаливенерго та
Мінжитлокомунгоспу від 10 грудня 2008 року № 620/378, завершити всі

до
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підготовчі заходи щодо готовності об’єктів соціальної інфраструктури, теплового
господарства, житлового фонду, водопровідно-каналізаційного господарства до
роботи в осінньо-зимовий період;
Строк: до 01 жовтня 2020 року
2) активізувати роботу щодо скорочення та ліквідації заборгованості за
енергоносії усіх категорій споживачів, посилити контроль за отриманням номінацій
на постачання природного газу та заключення договорів на постачання
електроенергії;
3) здійснити виїзні заходи щодо перевірки стану готовності теплового
господарства області та початку опалювального сезону 2020/2021 року.
4) забезпечити контроль та виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 08 травня 2020 року № 262 «Про підготовку
господарства області до опалювального сезону 2020-2021 років»;
Строк: до початку опалювального
сезону 2020/2021 року
3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам сільських, селищних,
міських рад, об’єднаних територіальних громад відповідно до повноважень, з
дотриманням чинного законодавства:
1) ужити дієвих заходів щодо вчасного проведення робіт спеціалізованими
організаціями та надання в AT «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
актів про перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів комунальнопобутових об’єктів, житлових та громадських будинків;
2) зобов’язати власників, балансоутримувачів житлових будинків провести
заходи щодо ремонту димових та вентиляційних каналів, оголовків, заміни
оголовків з силікатної цегли, герметизації інженерних вводів, фарбування
газопроводів, розміщених на фасадах будинків;
3) зобов’язати балансоутримувачів укласти угоди на обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання та оформити акти балансової
належності і експлуатаційної відповідальності сторін згідно з вимогами Кодексу
газорозподільних систем;
4) спільно з AT «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
забезпечити проведення заходів по пропаганді правил безпечного користування
газом у побуті.
Строк: до початку опалювального
сезону 2020/2021 року

4. Райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування відповідно
до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2020 року № 209
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж» - із змінами (далі Правила):
1)
з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення
належних умов їх експлуатації та запобігання нещасним випадкам від впливу
електричного струму організувати роботу з керівниками підприємств, установ,
організацій та приватними особами, яким надано у власність, постійне або
тимчасове користування земельні ділянки, які є складовою частиною території
охоронної зони електричних мереж, вжити належних заходів до збереження
зазначених об'єктів і приведення охоронних зон у відповідність до Правил;
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2) сприяти працівникам філій ПрАТ «Волиньобленерго» у роботі із
збереження електричних мереж, запобігання аваріям і ліквідації їх наслідків у
діючих електромережах, розчищенні трас і вирубці окремих дерев в місцях
загального користування, де проходять лінії електропередач, а також у
забезпеченні виконання Правил всіма юридичними та фізичними особами;
3) інформувати фізичних та юридичних осіб про заборону висадки дерев в
охоронних зонах електричних мереж;
4) провести роз’яснювальну роботу з фізичними та юридичними особами,
землекористувачами щодо їх відповідальності, згідно з чинним законодавством
України, за неналежне утримання зелених насаджень та збереження електричних
мереж.
Строк: постійно
5) організувати роботу з власниками пошкоджених абонентських
кабельних ліній 10-0,4 кВ щодо забезпечення ремонту мереж.
Строк: до початку осінньо-зимового
періоду 2020/2021 року
5. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації
(Олег ТОКАРЕВ) разом з ПрАТ «Волиньобленерго» (Артем МАРТИНЮК) з метою
підвищення надійності електропостачання, дотримання вимог техніки безпеки у
межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній електропередачі, зменшення
збитків від стихійних явищ та усунення порушень законодавства в галузі
електроенергетики підготувати проект розпорядження голови обласної державної
адміністрації щодо забезпечення належних умов експлуатації електричних мереж
області.
Строк: до 09 жовтня 2020 року
6. Департаменту інфраструктури (Віктор ДОВГОПОЛЮК), управлінню
економічного розвитку та торгівлі (Сергій ХАЛЕЦЬКИЙ) обласної державної
адміністрації, Службі автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК),
Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській
області» (Ігор СВИРИДОВ), головам райдержадміністрацій, міським (міст
обласного значення) головам за участю органів місцевого самоврядування
відповідно до пункту 13 Протоколу вжити заходів до виконання комплексного
плану дій щодо безперервного постачання посилкових матеріалів, зокрема солі
технічної, в обсягах, необхідних для задоволення потреб підприємств дорожньоексплуатаційного господарства під час проходження осінньо-зимового періоду
2020/21 року.
Строк: постійно протягом осінньозимового періоду 2020/2021 року
7. Службі автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК),
Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області
(Володимир ГРУШОВІНЧУК), головам райдержадміністрацій, міським (міст
обласного значення) головам відповідно до пункту 14 Протоколу забезпечити
проведення навчань у дорожньо-експлуатаційних організаціях щодо їх готовності
до здійснення заходів з оперативного реагування для запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах загального користування під час
екстремальних погодних умов.
Строк: до 12 жовтня 2020 року
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8. Службі автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК)
забезпечити контроль за виконанням розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 20 вересня 2019 року № 558 «Про забезпечення
снігоочищення доріг у зимовий період»
Строк: постійно протягом осінньозимового періоду 2020/2021 року
9. ПрАТ «Волиньобленерго» (Артем МАРТИНЮК), AT «Оператор
газорозподільної
системи
«Волиньгаз»
(Мирослав КОРОТЯ),
ТОВ
«ВолиньгазЗбут»
(Микола ТИЩУК),
ТОВ
«Волиньелектрозбут»
(Дмитро ІВАНОВ) відповідно до розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 08 травня 2020 року № 262 «Про підготовку господарства
області до опалювального сезону 2020-2021 років» ужити заходів,
спрямованих
на
забезпечення
безперебійного
енергопостачання,
газопостачання господарського комплексу області в осінньо-зимовий період
2020/2021 року.
Строк: постійно протягом осінньозимового періоду 2020/2021 року
10. Головному
управлінню
Національної
поліції
в
області
(Юрій КРОШКО) ужити заходів щодо недопущення розкрадання, псування,
розукомплектування електричних мереж, спалювання залишків сухої
рослинності в зонах їх проходження.
Строк: постійно
11. Контроль за виконанням розділу II цього рішення Регіональної
комісії покласти на управління житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації.
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Юрій ПОГУЛЯНКО

Михайло ЛАЖОК

