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 № 39
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
05 жовтня 2020 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 стан епідемічної ситуації в області, пов’язаної з поширенням
гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
8АИ8-СоУ-2, забезпечення виконання протиепідемічних заходів відповідно
до рівня епідемічної небезпеки в області та виконання завдань, визначених
протокольним рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 01 жовтня 2020 року № 34.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.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
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАИЯ-СоУ^» - із змінами (далі Постанова), рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій (далі - Державна комісія) від 01 жовтня 2020 р. № 34,
ВИРІШИЛИ:
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1. Головам Володимир-Волинської, Ківерцівської, Луцької, Турійської
райдержадміністрацій та виконавчим комітетам Володимир-Волинської,
Луцької, Нововолинської міських рад, на території яких встановлений
«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки, головам Горохівської,
Іваничівської, Камінь-Каширської, Ковельської, Локачинської, Любешівської,
Любомльської,
Маневицької,
Ратнівської,
Рожищенської,
Шацької
райдержадміністрацій та виконавчому комітету Ковельської міської ради, на
території яких встановлений «жовтий» рівень епідемічної небезпеки:
1) Забезпечити контроль за дотриманням, своєчасним і повним
проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів, передбачених
відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯЗ-СоУ-2 (далі -СОУГО-19),
встановленого рішенням Державної комісії від 01 жовтня 2020 року № 34.
Строк: з 05 жовтня 2020 року, протягом дії
відповідного рівня епідемічної небезпеки
2) 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
підпунктом 1 пункту 1 цього рішення Регіональної комісії.
Строк: протягом дії відповідного
рівня епідемічної небезпеки
2. Управлінню охорони здоров'я
(Людмила ТИМОЩУК) забезпечити:

обласної державної адміністрації

1) Збільшення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які визначені
для надання медичної допомоги хворим на СОУГО-19, першої хвилі, зокрема:
Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна
лікарня» Ратнівської районної ради - на 51 ліжко;
Комунальне некомерційне підприємство «Ковельське міськрайонне
територіальне медичне об'єднання» Ковельської міської ради - на 26 ліжок;
Комунальне некомерційне підприємство «Іваничівська центральна
районна лікарня» - на 20 ліжок.
2) Відповідно до пункту 1 розділу II рішення Державної комісії
від 01 жовтня 2020 року № 34 контроль за своєчасним укладанням договорів,
здійсненням додаткових доплат медичним та іншим працівникам закладів
охорони здоров’я області у розмірі 300 відсотків заробітної плати (посадового
окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок)
відповідно до законодавства, задіяних у ліквідації та поширенню спалахів
СОУГО-19 та щотижнево інформувати Національну службу здоров'я України.
Строк:терміново
3. Обласній групі моніторингу виконання вимог рішень Регіональної
комісії щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, відповідно до

пункту 6 розділу І рішення Державної комісії від 01 жовтня 2020 року №34
забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень, передбачених
Постановою для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.
Строк: інформування у терміни, визначені
розпорядженням голови облдержадміністрації
від ЗО червня 2020 року № 380
4. Управлінню інформаційної політики та цифрової трансформації
обласної державної адміністрації (Каріна МАРИНЕВИЧ) спільно з головним
державним санітарним лікарем області (Наталія ЯНКО), управліннями охорони
здоров’я (Людмила ТИМОЩУК), освіти і науки (Людмила ПЛАХОТНА)
обласної державної адміністрації відповідно до пункту 2 розділу III рішення
Державної комісії від 01 жовтня 2020 року №34, з урахуванням пункту З
резолюції Прем’єр-міністра України від 18 липня 2020 р. № 35026/0/1-20 за
участю філії ПАТ «НСТУ» «Волинська регіональна дирекція», регіональних
засобів масової інформації і телерадіоорганізацій забезпечити проведення
інформаційно-роз’яснювальної роботи, у тому числі у закладах освіти, та
поширення соціальної реклами стосовно профілактики захворювання на гостру
респіраторну хворобу СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 і
можливих наслідків захворювання на неї.
Строк: невідкладно
5. Головам райдержадміністрацій, на територіях яких є ризики виникнення
масових лісових та торф’яних пожеж, відповідно до пункту 7 розділу ІУ рішення
Державної комісії від 01 жовтня 2020 року № 34:
1) Провести уточнення місцевих планів евакуації населення із зон масових
лісових та торф’яних пожеж у частині деталізації евакуаційних заходів та
організації життєзабезпечення евакуйованого населення у безпечних місцях.
2) За участю органів місцевого самоврядування, у взаємодії з Волинським
обласним
управлінням
лісового
та
мисливського
господарства
(Олександр КВАТИРКО) уточнити межі селітебних територій та переліки
населених пунктів, об’єктів соціального та господарського призначення, які
можуть потрапляти у зони лісових та торф’яних пожеж.
Строк: до 15 жовтня 2020 року
6. Управлінню з питань цивільного
адміністрації (Олександр БЛАЩУК):

захисту

обласної

державної

1) Провести уточнення «Плану евакуації населення Волинської області у
разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій» (далі - План) у частині
деталізації евакуаційних заходів населення із зон масових лісових та торф’яних
пожеж та організації життєзабезпечення евакуйованого населення у безпечних
місцях.
2) Проінформувати Державну службу України з надзвичайних ситуацій з
наданням копії уточненого Плану.
Строк: до 15 жовтня 2020 року
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7. 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

