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ПРОТОКОЛ № 26
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
02 липня 2020 року

м. Луцьк

Головував: Голова облдержадміністрації, голова Волинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій (далі - Регіональна комісія) ПОГУЛЯЙКО Ю.М.
Секретар
комісії:

Головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту Управління
з питань цивільного захисту облдержадміністрації ЛАЖОК М.А.

Присутні:

Члени Регіональної комісії (згідно із списком).

Порядок денний:
Про епідемічну ситуацію в області та посилення протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
СОУШ-19, спричиненої коронавірусом БАІ18-СоУ-2.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В.
епідемічну ситуацію в області та посилення протиепідемічних заходів.

про

ВИСТУПИЛИ:
ЩЕРБАК Т.В., ГРУШОВІНЧУК В.В., ТИМОЩУК Л.А., ЛОЗИНСЬКИЙ Б.В.,
КРОШКО Ю.О.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, на виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом
8АЯ8-СоУ-2» - із змінами (далі - Постанова), подання головного державного
санітарного лікаря області, ВИРІШИЛИ:

1.
За поданням головного державного санітарного лікаря області
від 02 липня 2020 року № 6.1/6426 та з урахуванням аналізу епідемічної ситуації
і наявності ознак для посилення протиепідемічних заходів застосувати на
території
Шацького
району посилення
протиепідемічних
заходів,

заборонивши регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним
транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у
Шацькому районі.
Строк: з 03 липня 2020 року
2.
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), Головному управлінню Національної поліції в області
(Юрій КРОІПКО), управлінню Держпраці в області (Андрій СМОЛЯРОВ)
головам райдержадміністрації, міським (міст обласного значення) головам з
метою запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19),
у місцях масового відпочинку людей, з дотриманням вимог чинного
законодавства здійснити перевірки щодо:
1) виконання пункту 6 рішення Регіональної комісії від 22 червня 2020
року № 23 щодо заборони діяльності закладів, що надають послуги з розміщення,
у тому числі баз відпочинку, майданчиків для кемпінгу, хостелів, санаторіїв,
пансіонатів, літніх оздоровчих таборів тощо. У разі виявлення порушень законів
інших нормативно-правових актів га рішень Регіональної комісії, вживати
встановлених законодавством заходів для притягнення винних осіб до
відповідальності та припинення такої діяльності;
2) дотримання протиепідемічних заходів та встановлених вимог до
функціонування в умовах карантину, а саме дотримання маскового режиму,
соціальної дистанції, здійснення визначених заходів дезінфекції, забезпечення
необхідної кількості санітайзерів, своєчасного прибирання території суб’єктами
господарювання, в експлуатації (власності та або іншому праві користування)
яких перебувають зони відпочинку, пляжі, заклади громадського харчування,
торговельно-розважальні центри, об’єкти торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами, ринки та інші об’єкти з масовим перебуванням
людей.
Про результати роботи щоденно інформувати штаб з ліквідації наслідків
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального
рівня, пов’язаної із поширенням COVID-19.
Строк: невідкладно
3. Шацькій райдержадміністрації, адміністрації Шацького Національного
природного парку, К11 «Ьудинкоуправлпшя урочища «Гряда» забезпечити
дотримання протиепідемічних вимог на пляжах загального користування в
частині організації дотримання соціальної дистанції, наявності необхідної
кількості санітайзерів, своєчасного прибирання території, дотримання маскового
режиму персоналу тощо.
Строк: невідкладно
4.
Управлінню Укртрансбезлеки в області Державної служби України з
безпеки на транспорті (Віталій КОНОНЧУК) забезпечити контроль за
виконанням пункту І цього рішення Регіональної комісії щодо заборони
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регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень автомобільним
транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у
Шацькому районі.
Строк: протягом дії
протиепідемічних заходів
5. Управлінню
транспорту
та
зв’язку
облдержадміністрації
(Наталія ОСТАГТКОВИЧ), управлінню Укртрансбезпеки в області Державної
служби України з безпеки на транспорті (Віталій КОНОНЧУК), Головному
управлінню Держпродспоживслужби в області (Богдан ЛОЗИНСЬКИИ) на
виконання пункту 1 резолюції Прем'єр-міністра України від ЗО червня 2020 року
№ 27388/0/1-20 за результатами селекторної наради під головуванням
Президента України 27 червня 2020 року в межах компетенції посилити
контроль в області за дотриманням населенням протиепідемічних заходів на
період карантину в громадському транспорті та закладах громадського
харчування.
Строк: протягом дії карантину
6. Управлінню освіти і науки (Людмила ПЛАХОТНА), департаменту
фінансів (Ігор НИКИТЮК), управлінню інформаційної політики та цифрової
трансформації (Карина МАРИНЕВИЧ) облдержадміністрації на виконання
пункту 3
резолюції
Прем'єр-міністра
України
від 30 червня 2020 року
№ 27388/0/1-20 за результатами селекторної наради під головуванням
Президента України 27 червня 2020 року з метою організованого початку нового
2020/21 навчального року у зв'язку з поширенням гострої респіраторної хвороби
СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 5АК8-СоУ-2, опрацювати питання щодо
під’єднання закладів освіти області до Інтернету, передбачивши можливість у
разі потреби забезпечення проведення навчального процесу за дистанційною
формою.
Строк: до 10 липня 2020 року
(Про г' О л ос о ва но одно го; іос но)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

В ідно в ідал ьн ий се крез а р
Регіональної ком іс ії

Михайло ЛДЖОК

