ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
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ПРОТОКОЛ № 5
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
22 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.
Порядок денний:
Про продовження дії карантину на території області з метою
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУШ-19,
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, та виконання вимог постанови
Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В. про
епідемічну ситуацію в області.
ВИСТУПИЛИ:
РУДОКВАС Р.В.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення та беручи до уваги
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 104
(далі - Постанова), якою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (із змінами),
ВИРІШИЛИ:
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1. З метою запобігання поширенню на території Волинської області гострої
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2
(далі - СОУГО-19), взяти до виконання Постанову, відповідно до якої:
1) Кабінетом Міністрів України на території України продовжено дію
карантину до ЗО квітня 2021 року;
2) з 24 лютого 2021 року на території України встановлюється «жовтий»
рівень епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19 (далі - рівень епідемічної
небезпеки) та запроваджуються обмежувальні заходи, передбачені пунктом З
Постанови.
3) залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або на
території
Автономної
Республіки
Крим,
Вінницької,
Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, ІваноФранківської,
Кіровоградської,
Київської,
Луганської,
Львівської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
Харківської,
Херсонської,
Хмельницької,
Черкаської,
Чернівецької,
Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя встановлюється «зелений»,
«жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки.
4) «зелений», «жовтий» та «помаранчевий» рівні епідемічної небезпеки
визначаються керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із
поширенням на території України СОУШ-19, за результатами щоденної оцінки
відповідних ознак епідемічної небезпеки. Інформація про зазначені рівні
розміщується на офіційному інформаційному порталі Кабінету Міністрів
України (за посиланням http://covidl9.gov.ua) та веб-сайті Міністерства охорони
здоров’я (за посиланням https://moz.gov.ua).
2. Внести до рішення Регіональної комісії від 18 грудня 2020 року № 45
такі зміни:
- у пункті 1 цифри і слово «28 лютого» замінити цифрами і словом
«ЗО квітня»;
- вважати таким, що втратив чинність, пункт 2.
3. Головам районних державних адміністрацій, головам територіальних
громад, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації (за списком),
керівникам територіальних підрозділів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в області (за списком) відповідно до повноважень та в
межах чинного законодавства забезпечити:
1) неухильне дотримання протиепідемічних заходів та обмежень, що
встановлені Постановою для відповідного рівня епідемічної небезпеки;
2) проведення широкого інформування та роз’яснювальної роботи серед
населення щодо встановлених протиепідемічних заходів та обмежень, для
відповідного рівня епідемічної небезпеки, а також обов’язкового їх дотримання

з
підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, фізичними
особами.
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою

4.
Головному
управлінню
Національної
поліції
в
області
(Юрій КРОШКО), командиру військової частини 1141 Національної гвардії
України
(Василь ГУРТОВСЬКИЙ),
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби в області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) забезпечити
здійснення контролю за виконанням обмежень та посилених обмежень, що
визначені Постановою та вжиття передбачених чинним законодавством заходів
для притягнення до відповідальності осіб за їх порушення.
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою
5.
Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної
комісії щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАЯ8-СоУ-2, забезпечити
здійснення контролю за дотриманням та виконанням передбачених Постановою
протиепідемічних заходів та обмежень.
Термін: інформування у терміни, що визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
6.
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)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

