ПРОТОКОЛ №21
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 12 червня 2020 року
Головував: перший заступник голови обласної державної адміністрації,
заступник голови регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Савка Марія
Володимирівна
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про протиепідемічну ситуацію на території області,
пов’язану з гострою респіраторною хворобою COVID-19 та хід виконання
прийнятих послаблених карантинних обмежень (Р.Савчук, І.Кобельська,
Р.Гурський, С.Подошва, В.Кімакович, В.Федорак, О.Білейчук).
За результатами доповідей та їх обговорення комісія відмітила, що
відповідно до п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 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»
із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
03.06. 2020 року № 435, область станом на 12 червня 2020 року відповідає
таким ознакам:
інцидентність, тобто загальна кількість нових випадків COVID-19 за
останні сім днів на 100 тис. населення становить менше ніж 12 осіб на 100 тис.
населення, а саме: 11,82 осіб;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше
як 50%, а саме: 14;
середня кількість тестувань методом полімерної ланцюгової реакції та
імуноферментного аналізу становить більше 12 осіб на 100 тис. населення
протягом останніх семи днів, а саме: 22,77 осіб.
З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та результатів обговорення
доповідей щодо виконання прийнятих регіональною комісією послаблених
карантинних заходів, комісія вирішила:
1. Районним державним адміністраціям, міськвиконкомам (міст
обласного значення, об’єднаних територіальних громад), керівникам
структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, керівникам суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності:

1.1. Продовжити виконання заходів, направлених на недопущення
поширення
коронавірусної
хвороби
та
дотримання
визначених
протиепідемічних норм.
1.2. Здійснювати постійний моніторинг за епідемічною ситуацією,
спричиненою захворюваністю на COVID-19, та, у разі невідповідності ознакам
для послаблення протиепідемічних заходів протягом трьох днів поспіль,
інформувати регіональну комісію для проведення позачергового засідання та
прийняття відповідного рішення щодо скасування раніше прийнятих
карантинних послаблень, відповідно до поточної епідемічної ситуації.
Термін: постійно
2.
Головному управлінню Національної поліції в області (В.Голубош),
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І.Кобельська),
головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський),
департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури
облдержадміністрації (С.Подошва), департаменту освіти, науки та молодіжної
політики облдержадміністрації (В.Кімакович), управлінню культури,
національностей та релігій облдержадміністрації (В.Федорак) забезпечити
постійний контроль за дотриманням протиепідемічних вимог суб’єктами
господарської діяльності щодо яких послаблені карантинні обмеження.
Термін: постійно
3. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (В.Джигіта), управлінню Державної служби України з
надзвичайних ситуацій в області (В.Чернецький), органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування посилити роз’яснювальну роботу серед
населення, у тому числі в засобах масової інформації, щодо необхідності
виконання населенням протиепідемічних заходів та санітарних норм,
визначених постановами Кабінету Міністрів України та Головного державного
санітарного лікаря України.
Термін: постійно на час карантину
4. Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру регіонального рівня, пов’язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території області (М.Савка) у разі
погіршення епідемічної обстановки надавати голові регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій пропозиції
щодо припинення дії послаблення протиепідемічних заходів або їх перегляду.
Термін: негайно
5. Контроль за виконанням ріше

ишаю за собою.

Перший заступник голови
облдержадміністрації, заступни
голови регіональної комісії

Марія Савка

Відповідальний секретар комісії

Ярослав Глов’як

