ПРОТОКОЛ № 51
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 23 жовтня 2020 року
Головував: Голова обласної державної адміністрації, голова регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
Федорів Віталій Васильович
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про застосування обмежень на території адміністративнотериторіальних одиниць, для яких установлено “червоний” рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2”
(Р.Савчук,
І.Дмитренко,
Р.Гурський).
Взяти до відома, що для області, відповідно до пункту 3 постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» та протоколу від 23.10.2020 року № 39
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій та на підставі оцінки епідемічних показників:

1.
Встановлено з 00:00 годин 26 жовтня 2020 року “червоний” рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у м. Івано-Франківську та у
Тисменицькому районі з такими обмеженнями, передбаченими пунктом 15
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”:
приймання відвідувачів суб’єктами господарювання,
діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;

які

провадять

приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;
відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і
закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що
перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування),
крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово),
центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної
допомоги, соціального патрулювання.

2. Встановлено з 00:00 годин 26 жовтня 2020 року “помаранчевий” рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у м. Калуші та у Галицькому,
Косівському районах.
3. Встановлено з 00:00 годин 26 жовтня 2020 року “жовтий” рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 у містах Болехові, Бурштині,
Коломиї, Яремчі та у Богородчанському, Верховинському, Городенківському,
Долинському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Рогатинському,
Рожнятівському, Снятинському, Тлумацькому районах.
4. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення,
на території яких встановлено рівні епідемічної небезпеки:
провести позачергові засідання комісій з цього питання. Протоколи засідань
комісій направити управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
до 28.10.2020 року;
вжити заходів щодо виконання “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого”
рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 відповідно до вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 “Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” зі змінами і протоколів засідань
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 09.10.2020 року № 35, від 15.10. 2020 року № 37 від 23.10.2020 року
№39;
проводити інформування і роз’яснювальну роботу серед населення щодо
установлених рівнів епідемічної небезпеки та введених протиепідемічних
обмежень.
Термін: до стабілізації епідситуації
5. Головному управлінню Національної поліції в області (В.Голубош),
Головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський),
управлінню Укртрансбезпеки в області (І.Гарасимко), військовій частині 1241
НГУ (Р.Науменко) забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень,
передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, визначених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від
22
липня
2020
р.
№ 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
Термін: до стабілізації епідситуації
6. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування рекомендувати керівникам закладів освіти вжити заходів щодо
зміни структури навчального року або організації освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання, враховуючи епідемічну

ситуацію в районах, містах обласного значення, об’єднаних територіальних
громадах.
7. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (В.Джигіта) разом з Департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації (І.Дмитренко) забезпечити запровадження активної
інформаційно-роз’яснювальної кампанії з приводу необхідності дотримання
карантинних обмежень та правил.
8. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.
Слухали: 2. Про необхідності облаштування додаткового робочого
місця у лабораторії Державної установи «Івано-Франківський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (І. Дмитренко).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила:
1. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І. Дмитренко)
виділити кошти для КНП «Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна
лікарня Івано-Франківської обласної ради» в загальній сумі 100,0 тис.грн. на
закупівлю лабораторного обладнання та витратних матеріалів для проведення
тестувань ІФА та ПЛР-методом та здійснити передачу матеріальних цінностей у
тимчасове безоплатне користування до Державної установи «Івано-Франківський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» з
можливістю розгляду питання подальшої їх передачі в державну власність у
порядку,
передбаченому
постановою
Кабінету
міністрів
України
від 21.09.1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та
комунальної власності».
Термін: негайно
2. Державній установі «Івано-Франківський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України» (Р.Савчук) забезпечити ефективне
використання та збереження переданого в тимчасове користування майна, а
також ініціювати перед Міністерством охорони здоров’я України погодження
передачі з комунальної у державну власність отриманого в тимчасове безоплатне
користування майна та здійснити наступні правові дії щодо оформлення його
прийому-передачі.

3.
Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
департамент охорони здоров’я облдержадміністрації (І. Дмитренко).
Голова обласної державної
адміністрації, голова регіональної комісії
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Ярослав Глов’як

