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ПРОТОКОЛ № 20
позачерг ового засідання Волинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
09 червня 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 та скасування на території області
послаблення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
гострої респіраторної хвороби СО\Ш -19, спричиненої коронавірусом 8АБ8СоУ-2.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО II.В (інформація
додається) про епідемічну ситуацію та скасування на території області
послаблення протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби СОХЛО-19. спричиненої коронавірусом БАРБ-СоУ’-2. та етапів
послаблення протиепідемічних заходів» зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 року № 4.35 (далі - Постанова).
ВИСТУПИЛИ:
ЩЕРБАК Т.В.. РУЦЬКИЙ В.К., КРОШКО Ю.О.
Заслухавши інформації, з урахуванням їх обговорення, враховуючи оцінку
поточної епідемічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення
протиепідемічних заходів на території області, визначених пунктом 4 Постанови.
ВИРІШИЛИ:
І.
Скасувати на території області з 10 червня 2020 року деякі послаблення
протиепідемічних заходів, виклавши пункт 1 рішення Регіональної комісії
від 29 травня 2020 року № 18 в наступній редакції:
«1. Головам райдержадміністрації. органів місцевого самоврядування (крім
міст Ковеля. Володимира-Волинського та Ковельського. Володимир-Волинського.
Ківерцівського. Ратнівського районів), керівникам структурних підрозділів

облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади відповідно до повноважень з дотриманням вимог
чинного законодавства:
1) на виконання пункту 4 Постанови запровадити на території області
послаблення протиепідемічних заходів, а саме: дозволити з 29 травня 2020 року
регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у
міському, приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному
сполученні за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння,
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб;
2) продовжити забезпечення виконання пункту 3 Постанови з урахуванням
цього рішення Регіональної комісії.».
2. Головам Ківерцівської (Алла Гонтар) та Ратнівської (Володимир Рудик)
райдержадміністрацій, Вол од и мир - Вол инс ьком у
міському
голові
(Петро
Саганюк),
Головному
Управлінню
Національної
поліції
в
області
(Юрій КРОШКО). Управлінню патрульної поліції в області Департаменту
патрульної поліції Національної поліції України (Андрій КРУТЕНЬ). Управлінню
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (Володимир
ГРУШОВІ НЧУК).
Управлінню
охорони
здоров'я
облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ),
Службі
автомобільних
доріг
в
області
(Анатолій ГІОСПОЛІТАК), ДІЇ «Служба місцевих автомобільних доріг у
Волинській області» (Ігор Свиридов) забезпечити відповідно встановлення та
функціонування на в’їздах та виїздах з міст Володимир-Волинського. Ківерці села
Річиці Ратнівського району та селища Олика Ківерцівського району карантинних
контрольно-пропускних пункті в.
Строк: невідкладно
3. Не запроваджувати з 10 червня 2020 року на території області послаблень
протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 4 Постанови, крім вказаних у
пункті 1 цього рішення Регіональної комісії.
4. Головам райдержадміністрацій. сільським, селищним, міським головам,
керівникам структу рних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади відповідно до
повноважень з дотриманням вимог чинного законодавства забезпечити виконання
цьог о рішення Регіональної комісії.
(Проголосовано одноголосно)

Голова обласної державної адміністрації,
голова Волинської регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
Відповідальний секретар Волинської
регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Ю рій П О Г У Л Я Н К О

Михайло ЛАЖОК

