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ПРОТОКОЛ № 43
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
02 листопада 2020 року

м. Луцьк

Головував: Перший заступник голови облдержадміністрації, перший заступник
голови Волинської регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій МОВЕНКО С.О.
Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту управління
з питань цивільного захисту облдержадміністрації ЛАЖСЖ 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, 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 ЗО жовтня 2020 р. № 40,
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ВИРІШИЛИ:
1. Головам Іваничівської, Ківерцівської, Гурійської райдержадміністрацій
та виконавчим комітетам Володимир-Волинської, Ковельської, Нововолинської
міських рад, на території яких відповідно до пункту 1 рішення Державної комісії
від ЗО жовтня 2020 року № 40 встановлений «червоний» рівень епідемічної
небезпеки, забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень,
передбачених Постановою та встановлених рішенням Державної комісії для
відповідного рівня епідемічної небезпеки, а саме:
відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців)
спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в
них відповідних
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів (вихованців);
приймання
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;
приймання
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);
приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;
приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
приймання
відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять
діяльність у сфері 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 соціально-психологічної
допомоги, соціального патрулювання.
Строк: з 02 листопада 2020 року,
протягом дії відповідного рівня
епідемічної небезпеки
2. Головам Володимир-Волинської, Горохівської, Камінь-Каширської,
Ковельської,
Локачинської,
Луцької,
Любешівської,
Любомльської,
Маневицької,
Ратнівської,
Рожищенської,
Старовижівської,
Шацької
райдержадміністрацій та виконавчому комітету Луцької міської ради, на
території яких відповідно до пункту 2 рішення Державної комісії

з
від ЗО жовтня 2020 року
№ 40
встановлений
«помаранчевий»
рівень
епідемічної небезпеки, забезпечити контроль за дотриманням, своєчасним і
повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених
Постановою для відповідного рівня епідемічної небезпеки.
Строк: з 02 листопада 2020 року,
протягом дії відповідного рівня
епідемічної небезпеки
3. Головам райдержадміністрацій, виконавчим комітетам міських рад, на
території яких встановлено «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень
епідемічної небезпеки, 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
пунктами 1, 2 цього рішення Регіональної комісії.
Строк: протягом дії
відповідного рівня епідемічної
небезпеки
4. Управлінню охорони здоров'я обласної державної адміністрації
(Людмила ТИМОЩУК) спільно з відповідними органами місцевого
самоврядування забезпечити збільшення ліжкового фонду закладів охорони
здоров’я, які визначені для надання медичної допомоги хворим на COVID-19,
першої хвилі на 55 ліжок, зокрема:
Комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширська центральна
районна лікарня» Камінь-Каширської районної ради - на 10 ліжок;
Комунальне підприємство «Маневицька центральна районна лікарня» - на
15 ліжок;
Комунальне некомерційне підприємство «Любешівська центральна
районна лікарня» Любешівської районної ради - на 24 ліжка;
Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське міськрайонне
територіальне медичне об'єднання» Ковельської міської ради - на 6 ліжок.
Строк: терміново
5. 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 рішення Державної комісії від ЗО жовтня 2020 року № 40 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
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6.
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)

