ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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ПРОТОКОЛ № 16
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
05 листопада 2021 року

м. Луцьк

Головував:

Голова обласної державної адміністрації, голова Волинської
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Юрій ПОГУЛЯЙКО.

Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту Управління
з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації
Михайло ЛАЖОК.

Присутні:

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

Порядок денний:

І. Про встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 на території області та посилення контролю за
дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів.

СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області Наталію ЯНКО про
епідемічну ситуацію в області, пов’язану з поширенням гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі COVID19).
ВИСТУПИЛИ:
Валерій РУЦЬКИЙ - т.в.о. начальника управління охорони здоров’я обласної
державної адміністрації.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, ураховуючи
епідемічну ситуацію, що склалася на території області, беручи до уваги вимоги
постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» - із змінами (далі Постанова), протокольне рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 05.11.2021 №43 (далі протокольне рішення Державної комісії), ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до виконання протокольне рішення Державної комісії, відповідно до
якого з метою запобігання поширенню COVID-19 на території Волинської області:
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1) з 00 години 00 хвилин 08 листопада 2021 року встановлено «червоний»
рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (далі - рівень епідемічної
небезпеки);
2) запроваджено обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для
«червоного» рівня епідемічної небезпеки.
Строк: з 00 години 00 хвилин
08 листопада 2021 року
2. Головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним, міським
головам територіальних громад керівникам структурних підрозділів обласної
державної адміністрації (за списком), керівникам територіальних підрозділів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в області (за списком)
відповідно до повноважень та в межах чинного законодавства вжити заходів щодо:
1) забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних
заходів, передбачених для «червоного» рівня епідемічної небезпеки;
2) щоденної оцінки епідемічної ситуації на території відповідних
адміністративно-територіальних одиниць області та вжиття дієвих заходів
стримування значного поширення COVID-19;
3) збільшення кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції
та експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2;
4) оновлення в разі необхідності маршрутів пацієнтів та їх суворого
виконання медичною службою області;
5) контролю за дотриманням критеріїв госпіталізації пацієнтів з COVID-19
шляхом неухильного виконання галузевих стандартів організації надання
медичної допомоги хворим на COVID-19.
6) проведення широкого інформування та роз’яснювальної роботи серед
населення щодо встановлених протиепідемічних заходів та обмежень, для
«червоного» рівня епідемічної небезпеки, а також обов’язкового їх дотримання
підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, фізичними
особами.
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою
3. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ),
головам районних державних адміністрацій:
1) вжити заходів щодо розгортання додаткових ліжко-місць в закладах
охорони здоров’я області, визначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19;
2) забезпечити розробку обласного та районних алгоритмів забезпечення
закладів охорони здоров’я джерелами альтернативного електропостачання.
Термін: негайно

4) ПрАТ «Волиньобленерго» (Сергій СЕВІДОВ), управлінню житловокомунального господарства облдержадміністрації (Олег ТОКАРЕВ) вжити заходів
щодо недопущення відключення від електропостачання закладів охорони здоров’я,
особливо тих, які в своєму складі мають відділення/палати інтенсивної або
реанімаційної допомоги, а також надають допомогу пацієнтам з COVID-19.
Термін: постійно
5. Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО),
командиру
військової
частини
1141
Національної
гвардії
України
(Василь ГУРТОВСЬКИЙ), сільським, селищним, міським головам територіальних

з

громад через посадових осіб, уповноважених органом місцевого самоврядування,
забезпечити безумовне виконання вимог пункту 18 Постанови, 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
6. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) відповідно до пункту 36 Постанови посилити державний
нагляд (контроль) на території області за дотриманням санітарного законодавства і
здійсненням протиепідемічних заходів закладами дошкільної освіти, закладами
громадського харчування, фізичної культури та спорту, ринками, закладами, що
надають послуги з розміщення, об’єктами торгівлі продовольчими та
непродовольчими групами товарів тощо.
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою

7. Затвердити
Волинської області
«червоного» рівня
хвороби COVID-19,

«План заходів з моніторингу дотримання на території
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для
епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (додається).

8. Головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним, міським
головам територіальних громад, Головному управлінню Національної поліції в
області (Юрій КРОШКО), Головному управлінню Держпродспоживслужби в області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), ДУ «Волинський обласний центр контролю та
профілактики хвороб МОЗ України» (Наталія ЯНКО), Поліському міжрегіональному
управлінню Укртрансбезпеки (Дмитро НЕСТЕРЧУК), командиру військової частини
1141 Національної гвардії України (Василь ГУРТОВСЬКИЙ), управлінню
інформаційної та внутрішньої політики (Карина МАРИНЕВИЧ), управлінню
економічного розвитку та торгівлі (Анатолій БАНЕРА), управлінню з питань
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами (Валентин СУШИК)
обласної державної адміністрації забезпечити виконання заходів, передбачених
Планом, зокрема щодо контролю наявності документів про вакцинацію від COVID19 або про негативний результат тестування на CO VID-19, які проведені не більше як
за 72 години, або одужання від зазначеної хвороби, чинність яких підтверджена за
допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з
використанням мобільного додатка Порталу «Дія».
Термін: на період дії обмежувальних
протиепідемічних заходів, передбачених для
«червоного» рівня епідемічної небезпеки
(Проголосовано одноголосно)
II. Про підсумки купального сезону 2021 року та стан дотримання
вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах області.

СЛУХАЛИ:
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Начальника Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій
в області Володимира ГРУШОВІНЧУКА про підсумки купального сезону 2021
року.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення та на виконання
доручення Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України
від 04.10.2021 № 44951/1/1-21 до листа Державної служби України з надзвичайних
ситуацій від 28.09.2021 №03-16440/262-2 щодо стану місць масового відпочинку
на водних об’єктах України у 2021 році, ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію начальника Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій в області щодо підсумків купального сезону 2021 року у
Волинській області взяти до відома.

2. Головам райдержадміністрацій, селищним, міським головам розглянути на
засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій питання про підсумки купального сезону 2021 року та стан
дотримання вимог Правил охорони життя людей на водних об’єктах області.
Термін: протягом листопада 2021 року
3. Головному управлінню Державної служби України з надзвичайних
ситуацій в області (Володимир ГРУШОВІНЧУК) за участю голів районних
державних адміністрацій, сільських, селищних, міських голів територіальних
громад відповідно до компетенції проаналізувати та узагальнити стан виконання
завдань, визначених розділом II протокольного рішення Регіональної комісії
від 23.03.2021 №6.
Строк: до 01 грудня 2021 року
4. Головам райдержадміністрацій, сільським, селищним, міським головам
територіальних громад:
1) вжити невідкладних заходів для запобігання загибелі людей та організації
заходів безпеки на водних об’єктах області, у тому числі у зимовий період.
Забезпечити безумовне дотриманням вимог, визначених нормативно-правовими
актами у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на водних
об’єктах області, зокрема розпорядження Президента України від 14,07.2001
№ 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на
водних об'єктах», постанов Кабінету Міністрів України від 06.03.2002 № 264 «Про
затвердження Порядку обліку місць масового відпочинку населення на водних
об'єктах», від 18.07.1998 №1126 «Про затвердження Порядку здійснення
любительського і спортивного рибальства», наказу Міністерства внутрішніх справ
України від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на
водних об’єктах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.05.2017 за№ 566/30434;
Термін: постійно

2) провести міжвідомчий аудит рівня безпеки існуючих місць масового
відпочинку людей на водних об’єктах області та визначити з урахуванням
місцевих особливостей необхідну їх кількість по кожному населеному пункту;
Термін: до 01 березня 2022 року

3) спільно з Головним управлінням Державної служби з надзвичайних
ситуацій в області забезпечити належну інформаційно-роз’яснювальну роботу
серед населення через засоби масової інформації щодо необхідності

5
дотримання правил безпеки під час перебування на водних об’єктах області, в
тому числі у зимовий період 2021/2022 року;
Термін: постійно
4) передбачити кошти на створення та утримання рятувальних постів у
2022 році.
Строк: під час формування місцевих
бюджетів

5. Контроль за виконанням розділу III цього протокольного рішення
Регіональної комісії покласти на Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій в області.
(Проголосовано одноголосно)

III. 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 17.06.2015 №409 та пунктом 10 Положення про Волинську регіональну
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.07.2015
№ 292, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Волинській області
29.07.2015 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.

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

Михайло ЛАЖОК

