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П РО Т О К О Л № 22
позачергового засідання В олинської регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
19 червня 2020 року

м. Л уцьк

Головував: Заступник голови облдержадміністрації, заступник голови Волинської
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій (далі - Регіональна комісія) ЩЕРБАК Т.В.
С екретар
комісії:

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

Присутні:

Члени Регіональної комісії (згідно із списком).

П орядок денний:
Про епідемічну ситуацію на території області та заходи щодо запобігання
поширенню
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
Заступника голови облдержадміністрації ЩЕРБАК Т.В. про епідемічну
ситуацію на території області та заходи щодо запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
ВИСТУПИЛИ:
ОСТАПКОВИЧ Н.С., РУЦЬКИЙ В.К.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, враховуючи оцінку
поточної епідемічної ситуації та наявність ознак для скасування послаблення
протиепідемічних заходів на території області, визначених пунктом 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів
послаблення протиепідемічних заходів» зі змінами (далі - Постанова), а також з
метою узгодження порядку дій правоохоронних орґанів та органів влади, вжиття
спільних заходів щодо порядку обсервації осіб, які прибули з держав із значним
поширенням COVID-19 та самоізоляції без обсервації з використанням сервісу «Дій
вдома»,
визначених
рішенням
міжвідомчої
наради
17 червня 2020 року,
ВИРІШИЛИ:

1.
Скасувати на території області деякі послаблення протиепідемічних заході
зокрема - дозвіл на регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним
транспортом у міжнародному сполученні.
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2. Пункт 1 рішення Регіональної комісії від 29 травня 2020 року № 18 викласти
у такій редакції:
«1. Головам
райдержадміністрації,
органів
місцевого
самоврядування,
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
послаблення
протиепідемічних заходів, а саме: дозволити з 29 травня 2020 року регулярні та
нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському,
приміському, міжміському внутрішньообласному 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.».
Строк: невідкладно
3. Камінь-Каширській
райдержадміністрації,
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 ГРУШОВІНЧУК),
Управлінню
охорони
здоров'я
облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ), Службі автомобільних доріг в області
(Анатолій ПОСПОЛІТАК), ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській
області» (Ігор СВИРИДОВ) забезпечити встановлення та функціонування на в’їздах
та виїздах з населених пунктів, в яких спостерігається значний ріст захворювання на
гостру респіраторну хворобу СОУШ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2,
карантинних
контрольно-пропускних
пунктів
відповідно
до
Методичних
рекомендацій щодо порядку утворення та діяльності контрольно-пропускних пунктів,
що створюються на в’їздах на/з території областей (районів, населених пунктів) для
обмеження поширення коронавірусної хвороби (СОУШ-19), затверджених
розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із
поширенням коронавірусної хвороби СОУШ-19, від 04 квітня 2020 року № 17.
Строк: протягом терм іну, встановленого
ріш еннями місцевих комісій з
питань ТЕБ та Н С, виходячи з
епідем іологічн ої ситуації
4. Луцькому прикордонному загону (Руслан ЯВТУШ ИНСЬКИЙ):

1)
Перед в’їздом в пункт пропуску з суміжної Сторони, прикордонному нар
«Вартовий шлагбауму» або «Контроль за режимом» здійснювати опитування
громадян щодо країни з якої прибули. В разі прибуття громадян з країн із значним
поширенням СОУШ-19, інформувати про обов’язкову самоізоляцію без обсервації з
використанням сервісу «Дій вдома», а в разі відмови встановити такий додаток, про
обов’язкову обсервацію.
В разі небажання осіб, які хочуть в’їхати на територію України встановлювати
додаток «Дій вдома», здійснювати їх пропуск та інформувати представників
Національної поліції і працівників Міністерства охорони здоров’я про таких осіб
щодо їх подальшої обсервації або обов'язкової самоізоляції без обсервації з
використанням сервісу «Дій вдома».
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2)
Забезпечити виконання підпункту 16 пункту 3 Постанови щодо заборо
перетину державного кордону іноземним громадянам та особам без громадянства, в
яких відсутній поліс страхування витрат, пов’язаних з лікуванням СОУГО-19,
обсервацією (за виключенням біженців та іноземців, які постійно проживають в
Україні).
4) В разі доставки осіб до місця примусової обсервації осіб та відсутності
карети швидкої медичної допомоги поблизу пунктів пропуску в зв’язку з здійснення
доставки громадян, які в’їжджають на територію України з країн із значним
поширенням СОУГО-19 до місця примусової обсервації, таких осіб запрошувати в
спеціальне службове приміщення для очікування прибуття карети швидкої допомоги.
Строк: невідкладно
5. Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО)
забезпечити постійне чергування екіпажів поліції перед пунктом пропуску для
автомобільного сполучення «Доманове» та «Ягодин» та в разі здійснення
обов’язкової обсервації здійснювати подальший супровід таких осіб до закладів
обсервації.
Строк: невідкладно
6. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ)
забезпечити знаходження перед пунктами пропуску через державний кордон для
автомобільного сполучення «Ягодин» та «Доманове» до окремого розпорядження
карети швидкої медичної допомоги.
Строк: невідкладно
7. Луцькому прикордонному загону (Руслан ЯВТУШИНСЬКИЙ) у разі
прибуття в пункт пропуску через державний кордон на в’їзд в Україну іноземних
громадян або осіб без громадянства, які мають при собі медичний страховий поліс та
прямують з держави із значним поширенням СОУГО-19 і не мають можливості
встановити телефонний додаток «Дій вдома», інформувати представників
Національної поліції, ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України», після чого особу в супроводі карети швидкої медичної
допомоги та поліції спрямовувати до місця проходження обсервації.
(Проголосовано одноголосно)

Заступник голови облдерж адм іністрації,
заступник голови В олинської регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
(

В ідповідальний секретар В олинської
регіональної ком ісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
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Тетяна Щ ЕРБАК

