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 № 4
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
11 лютого 2021 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.

Запрошені: Голови районних державних адміністрацій, голови територіальних
громад.
Порядок денний:
Про заходи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування області щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних
умов у період з 11 лютого 2021 року.
СЛУХАЛИ:
Про ситуацію на території області та вжиття додаткових заходів щодо
мінімізації наслідків ускладнення погодних умов у період з 11 лютого
2021 року:
1. Начальника
Служби
автомобільних
доріг
в
області
ПОСПОЛІТАКА А.Г.
2. Директора Державного підприємства «Служба місцевих автомобільних
доріг у Волинській області» ГРИЦЮК О.В.
3. Начальника управління житлово-комунального господарства обласної
державної адміністрації ТОКАРЕВА 0 .0 .
4. Начальника управління транспорту та зв’язку обласної державної
адміністрації ОСТАПКОВИЧ Н.С.
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ВИСТУПИЛИ:
ЧУЛІПА І.Д., ГРУШОВІНЧУК В.В., КРОШКО Ю.О., ПОЛІЩУК І.І.
Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, беручи до уваги
рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій від 10 лютого 2021 року № 4, з метою вжиття
невідкладних заходів щодо мінімізації наслідків ускладнення погодних умов у
період з 11 лютого 2021 року
ВИРІШИЛИ.
1.
Службі автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК),
Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у
Волинській області» (Оксана ГРИЦЮК) у зв’язку із складними погодними
умовами у вигляді сильного снігопаду та з метою запобігання заторів у
дорожньому русі:
1)у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху
великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних
дорогах державного значення:
Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка Горохів - Берестечко - Козин - /М-06/ на ділянці м. Володимир-Волинський с. Павлівка;
Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі на ділянці
с. Павлівка - смт Локачі;
Т-03-03 Луцьк - Радомишль -Демидівка - Дубно (в межах Волинської
області);
Т -18-02 /М-07/ - Маюничі - Велика Осниця - Красноволя - Колки - /Р -14/
- Копилля - Рожище - Торчин - Шклінь - /Р-17/ на ділянці смтТорчин с. Шклінь;
Термін: на час ускладнення
погодних умов
2) у порядку, визначеному законодавством, ввести обмеження руху усіх
транспортних засобів на автомобільних дорогах місцевого значення:
у Луцькому районі:
а/д О 030744 Локачі - Шельвів - Линів - Кошів - Білосток - Антонівка Забороль - /Р-22/ на ділянці Забороль - Антонівка - Білосток -Кош ів - Линів Шельвів;
у Локачинському районі:
а/д О 030745 Локачі - Хорів - Старий Загорів - Конюхи - Привітне - /Т03-11/ - Войнин - Шельвів - Затурці на ділянках Шельвів - Войнин - Привітне,
Хорів - Локачі;
Термін: на час ускладнення
погодних умов

з
3) забезпечити інформування учасників дорожнього руху про місця
відстою транспортних засобів шляхом розміщення цієї інформації на
офіційному вебсайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації;
Термін: негайно
2. Головам
забезпечити:

райдержадміністрацій,

1) цілодобову роботу районних
цивільного захисту з протидії негоді;

головам
штабів

територіальних

для

координації

громад
дій

сил

2) посилений моніторинг обстановки, особливу увагу звернути на роботу
соціальних об’єктів, систем життєзабезпечення і транспортної інфраструктури;
3) інформування населення про ускладнення
дотримання заходів безпеки і порядку дій у цей період;

погодних

умов

та

4) визначення маршрутів пропуску транзитного автотранспорту та їх
першочергове розчищення від снігу та ліквідації ожеледиці;
5) бути готовим до доповіді у разі потреби.
Термін: на період
ускладнення погодних умов

3. Службі автомобільних доріг в області (Анатолій ПОСПОЛІТАК),
Державному підприємству «Служба місцевих автомобільних доріг у
Волинській області» (Оксана ГРИЦЮК) спільно з Поліським міжрегіональним
управлінням Укртрансбезпеки Державної служби України з безпеки на
транспорті (Михайло ЛУЩИНСЬКИЙ), Головним управлінням Національної
поліції в області (Юрій КРОШКО), управлінням Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК):
1) організувати цілодобову роботу штабу при Службі автомобільних доріг
в області із забезпечення сталого транспортного сполучення на автомобільних
дорогах, налагодити дієву взаємодію між органами управління на всіх рівнях;
2) забезпечити оперативне розчищення снігу на автошляхах і в населених
пунктах та профілактичне оброблення дорожнього покриття;
3) провести превентивну та роз’яснювальну роботу із суб’єктами
господарювання, які здійснюють вантажні та пасажирські перевезення щодо
максимального утримання від направлення в рейси транспорту у період
ускладнення погоди;
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4)
забезпечити дієву міжобласну взаємодію щодо регулювання
транспортних потоків, у разі необхідності спрямовувати великовантажні
транспортні засоби у визначені місця відстою для недопущення виникнення
транспортних заторів.
Термін: на період
ускладнення погодних умов

4. ПрАТ
«Волиньобленерго»
(Артем МАРТИНЮК),
управлінню
житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації
(Олег ТОКАРЕВ), управлінню охорони здоров’я обласної державної
адміністрації (Роман РУДОКВАС),
департаменту
соціального
захисту
населення обласної державної адміністрації (Людмила СІРБІНЕНКО),
управлінню
освіти
і
науки
обласної
державної
адміністрації
(Людмила ПЛАХОТНА),
головам
райдержадміністрацій,
головам
територіальних громад забезпечити стале функціонування об’єктів критичної
інфраструктури та систем життєзабезпечення населення, зокрема лікарень,
закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів та житлового сектору.
Термін: на період
ускладнення погодних умов
5. Головам райдержадміністрацій, головам територіальних громад спільно
з департаментом соціального захисту населення обласної державної
адміністрації (Людмила СІРБІНЕНКО), управлінню Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК):
1) забезпечити функціонування в населених пунктах мережі пунктів
обігріву;
2) організувати інформування населення через засоби масової інформації
та соціальні служби про місця розміщення пунктів обігріву та послуги, що в
них надаються;
3) активізувати роботу соціальних служб щодо виявлення та надання
допомоги незахищеним верствам населення для недопущення їх обмороження
та загибелі у період низьких температур.
Термін: на період
ускладнення погодних умов
6. Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації
(Людмила ПЛАХОТНА), головам районних державних адміністрацій, головам
територіальних громад забезпечити організацію освітнього процесу у закладах
загальної середньої освіти з використанням дистанційних технологій.
Термін: 12 лютого 2021 року
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7. Головам районних державних адміністрацій, головам територіальних
громад рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій з
дотриманням вимог законодавства перевести працівників на дистанційний
режим роботи або скорочений робочий день.
Термін: 12 лютого 2021 року
8. 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.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників голови
облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

Юрій ПОГУЛЯЙКО

Михайло ЛАЖОК

