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ПРОТОКОЛ № 25
позачергового засідання Волинської регіональної комісії
*
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
ЗО 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 посилення протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та деякі зміни обмежувальних
протиепідемічних заходів, внесених постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 року № 522.
СЛУХАЛИ:
Головного державного санітарного лікаря області ЯНКО Н.В. про епідемічну
ситуацію на території області;
заступника голови, заступника голови Регіональної комісії ЩЕРБАК Т.В. про
деякі зміни обмежувальних протиепідемічних заходів, внесених постановою
Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 522.
ВИСТУПИЛИ:
КОСТИК А.І., ГРУШОВІНЧУК В.В., ОСТАПКОВИЧ Н.С., ЛОЗИНСЬКИЙ Б.В.,
КРОШКО Ю.О., КРУТЕНЬ А.В.
Заслухавши інформацію, з урахуванням її обговорення, беручи до уваги
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року № 522, якою
внесені зміни до 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» - із змінами (далі - Постанова), подання головного державного
санітарного лікаря області, ВИРІШИЛИ:
1.
Взяти до
виконання постанову Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2020 року № 522, якою вносяться до пункту 3 Постанови наступні
зміни:

2

“У пункті 3:
1) підпункт 4 після слів “судноводіїв малих/маломірних суден” доповнити
словами
проведення професійно-практичної підготовки та державної
кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти,
заходів до професійно-практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт
та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних
підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-технічну)
та вищу освіту, участь у практичній підготовці здобувачів, в освітньому процесі,
пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі
дисертацій та відповідних підготовчих заходах”;
2) підпункт 5 після слова “заходів” доповнити словами “, крім проведення
кінопоказів у приміщеннях кінотеатрів,”;
3) підпункт 13 викласти в такій редакції:
“ 13) перетин державного кордону іноземцями та особами без громадянства
(крім іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території
України, та осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового
захисту) без наявного поліса (свідоцтва, сертифіката) страхування, що виданий
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою
компанією, яка має представництво на території України чи договірні віднЬсини із
страховою компанією - партнером на території України (асистанс), та покриває
витрати, пов’язані з лікуванням СОУШ-19, обсервацією, та діє на строк
перебування в Україні.
Особі, визначеній абзацом першим цього підпункту, у якої відсутній поліс
(свідоцтво, сертифікат) страхування, уповноваженою службовою особою
підрозділу охорони державного кордону відмовляється у перетинанні державного
кордону в порядку, визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний
контроль”;”;
4) доповнити пункт підпунктом 14 такого змісту:
“ 14) до 1 липня 2020 р. включно діяльність кінотеатрів, з 2 липня 2020 р.
діяльність кінотеатрів з наповненістю кінозалів понад 50 відсотків місць у кожному
окремому кінозалі.”;”.
2. За поданням головного державного санітарного лікаря , області
від 30 червня 2020 року № 6.1/6230 та з урахуванням аналізу епідемічної ситуації і
наявності в області ознак для посилення протиепідемічних заходів запровадити на
території області деякі посилення протиепідемічних заходів, заборонивши:
1) діяльність кінотеатрів;
2) регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним
транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у
Камінь-Каширському районі.
Строк: з 02 липня 2020 року
3. В абзаці
третьому
пункту 3
рішення
Регіональної
комісії
від 22 червня 2020 року № 23 слова “центрах надання адміністративних послуг,”
виключити.
4. Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
в
»області
(Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), Головному управлінню Національної поліції в області
(Юрій КРОШКО), управлінню Укртрансбезпеки в області Державної служби
України
з
безпеки
на
транспорті (Віталій КОНОНЧУК),
головам

з
райдержадміністрацій, органам місцевого самоврядування (із залученням засобів
масової інформації для висвітлення процесу та результатів) відповідно до пункту 1
резолюції Прем’єр-міністра України від 23 червня 2020 року №26175/0/1-20 за
результатами селекторної наради членів Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - Державна комісія) із головами
обласних та Київської міської держадміністрацій 20 червня 2020 року забезпечити
проведення регулярних моніторингових перевірок щодо дотримання суб’єктами
господарювання встановлених вимог до функціонування в умовах адаптивного
карантину, а саме стосовно дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної
дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах громадського
харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами,
ринках, у громадському транспорті.
Про результати перевірок щоденно інформувати оперативний штаб з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру регіонального рівня, пов’язаної із поширенням гострої респіраторної
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 (далі - СОУШ-19).
Строк: з 01 липня 2020 року
5.
Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Валерій РУЦЬКИЙ),
Головному управлінню Національної поліції в області (Юрій КРОШКО), Луцькому
прикордонному загону (Олег ВОВК) відповідно до пункту 2 резолюції Прем’єрміністра України від 23 червня 2020 року №26175/0/1-20 за результатами
селекторної наради членів Державної комісії із головами обласних та Київської
міської держадміністрацій 20 червня 2020 року відповідно до компетенції та в
межах наданих повноважень посилити заходи (у тому числі із застосуванням
електронного сервісу “Дій вдома”) щодо проведення протиепідемічного
розслідування, обстеження та контролю в осередках поширення СОУШ-19, зокрема
стосовно нагляду за особами, які спілкувалися з хворим, роз єднання контактних
осіб, організації екстреної профілактики серед осіб, що імовірно могли бути
інфіковані, організації поточної та заключної дезінфекції в епідемічних осередках,
санітарно-просвітницької роботи з населенням.
Строк: невідкладно,
протягом карантину
6.
Камінь-Каширській,
Ківерцівській,
Ратнівській,
Шацькій
райдержадміністраціям, провести аналіз причин підвищеної захворюваності на
СОУШ-19 серед населення і в організованих колективах та вжити невідкладних
додаткових протиепідемічних заходів.
Строк: невідкладно
(Проголосовано одноголосно)

Голова облдержадміністрації,
голова Регіональної комісії

Відповідальний секретар
Регіональної комісії

