ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел 255 115, факс 255 485, e-mail: post@uns.voladm.gov.ua

ПРОТОКОЛ № 13
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

04 жовтня 2021 року

м. Луцьк

Головував: Голова обласної державної адміністрації, голова Волинської
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Юрій ПОГУЛЯНКО.
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) - згідно із списком.

Порядок денний:

І. Про епідемічну ситуацію на території області,
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
коронавірусом SARS-CoV-2.

пов’язану з
спричиненої

СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області Наталію ЯНКО про
епідемічну ситуацію в області.

ВИСТУПИЛИ:
Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила ТИМОЩУК.
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації Валерій РУЦЬКИИ.

Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, 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), ВИРІШИЛИ: '
1. Головам районних державних адміністрацій, сільським, селищним,
міським 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 з метою
запобігання поширенню на території Волинської області гострої респіраторної

2

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19)
посилити контроль за:
1) неухильним дотриманням протиепідемічних заходів та обмежень, що
встановлені Постановою для відповідного рівня епідемічної небезпеки, особливу
увагу звернути на перебування в громадських будинках і спорудах,
громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі
виготовлених самостійно;

2) проведенням 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
підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами, фізичними
особами;
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою
3) здійсненням заходів з комунікації щодо інформаційної кампанії по
вакцинації від COVID-19 на рівні територіальних громад та старостинських
округів, підприємств, установ та організацій.
Термін: постійно

2. Голові Камінь-Каширської міської громади на виконання доручення
Заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України
від 29.09.2021 № 4280/32-04/2-2 провести позачергове засідання місцевої комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з метою
обговорення введення додаткових протиепідемічних заходів та обмежень,
спрямованих на стримування зростання захворюваності на COVID-19 на
відповідній території.
Термін: терміново
(Проголосовано одноголосно)
II. Про стан виконання вимог 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
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) щодо
дотримання на території області встановлених протиепідемічних заходів та
обмежень.

СЛУХАЛИ:
Першого
заступника
начальника
Головного
управління
Держпродспоживслужби в області Олександра КОЗІЯ про здійснення заходів
державного санітарно-епідеміологічного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства.
Начальника Головного управління Національної поліції в області
Юрія КРОШКА про здійснення заходів контролю за дотриманням на території
області встановлених протиепідемічних заходів та обмежень.

ВИСТУПИЛИ:

з

Заступник голови обласної державної адміністрації Людмила ТИМОЩУК.
Начальник управління освіти і науки обласної державної адміністрації
Людмила ПЛАХОТНА.
Голова Ковельської районної державної адміністрації Ольга ЧЕРЕН.
Голова Камінь-Каширської районної державної адміністрації Ольга ВАЩУК.
Заслухавши інформації та з урахуванням їх обговорення, ВИРІШИЛИ:

1. Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ) спільно з Головним управлінням Національної поліції
в області (Юрій КРОШКО), сільськими, селищними, міськими головами
територіальних громад забезпечити посилений контроль за:

1) здійсненням заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду
(контролю) за дотриманням санітарного законодавства, регулярних
моніторингових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання
обмежувальних протиепідемічних заходів, особливу увагу звернути на
перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без
вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних
масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;
2) виконанням обмежень, що визначені Постановою, протокольним
рішенням Державної комісії та вжиття передбачених чинним законодавством
заходів для притягнення до відповідальності осіб за їх порушення;
Термін: на період дії карантину,
встановленого Постановою

2. Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО)
на
виконання
доручення
Прем’єр-міністра
України
від 28.09.2021
№44965/0/1-21 за результатами селекторної наради, проведеної під
головуванням Президента України 27 вересня 2021 року, відповідно до
компетенції забезпечити ефективну взаємодію з управлінням охорони здоров’я
облдержадміністрації для виявлення в закладах охорони здоров’я області осіб,
винних у підробленні документів, які підтверджують вакцинацію проти
COVID-19, внесенні недостовірної інформації до медичних баз і притягнення
таких осіб до відповідальності.
Інформацію про вжиті заходи та їх результати надавати щочетверга не
пізніше 15:00 управлінню з питань оборонної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації на електронну адресу
vpo@vpor.voladm.gov.ua.
Термін: постійно
З. Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної комісії
щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити здійснення
контролю за дотриманням та виконанням передбачених Постановою та
рішенням Державної комісії протиепідемічних заходів та обмежень.
Термін: інформування у терміни, що визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
(Проголосовано одноголосно)

4

III. Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я області,
які спроможні надавати медичну допомогу хворим на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
Т.в.о. начальника управління охорони здоров’я обласної державної
адміністрації Валерія РУЦЬКОГО про необхідність визначення додаткових
закладів охорони здоров’я області, які спроможні надавати медичну допомогу
хворим на COVID-19.

Заслухавши інформацію та з урахуванням її обговорення,
ВИРІШИЛИ:
1. Внести доповнення до Переліку закладів охорони здоров’я області, які
спроможні надавати медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що затверджений
протокольним рішенням позачергового засідання Регіональної комісії
від 07.05.2021 № 14 (перелік додається).

(Проголосовано одноголосно)

IV. 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.

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Юрій ПОГУЛЯЙКО

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

Михайло ЛАЖОК

