ПРОТОКОЛ № 29
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від ЗО червня 2020 року
Головував: Перший заступник голови облдержадміністрації, перший заступник
голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Савка Марія Володимирівна
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про епідемічну ситуацію на території області, пов’язану з
гострою респіраторною хворобою COVID-19 (Р.Савчук, І.Кобельська,
Р.Гурський).
За результатами доповідей та їх обговорення комісія відмітила, що
внаслідок недотримання населенням запроваджених карантинних обмежень в
області значно погіршилась епідемічна ситуація, що призвело до значного
збільшення кількості підтверджених випадків захворюваності населення на
COVID-19.
Так, в середньому за сім днів (з 23 по 29 червня 2020 р.) кількість нових
випадків захворюваності на COVID-19 в області на 100 тис. населення склала
22,11 (замість менше 12 осіб, визначених 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,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів» із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 03.06.2020 року № 435).
Стабільно високий рівень захворюваності на COVID-19 залишається у
Верховинському, Галицькому, Долинському, Калуському, Тисменицькому
районах, м.Івано-Франківську та в населених пунктах Яремчанчської міської
ради.
З урахуванням зазначеного і оцінки епідемічної ситуації та з метою
запобігання поширенню на території області гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, комісія вирішила:
1. Заборонити на території області проведення масових заходів (весілля, дні
народжень, хрестини, поминальні обіди тощо) в закладах громадського
харчування в середині приміщень більше 10 осіб.
Термін: до 31 липня 2020 року
2. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст
обласного значення, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, структурних

підрозділів облдержадміністрації, керівникам
суб’єктів господарювання
незалежно від форми власності, забезпечити виконання 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 , та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (із змінами).
3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І.Кобельська)
спільно з установою «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України» забезпечити щоденний моніторинг епідемічної ситуації з гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
При ускладнені епідемічної ситуації у регіоні в цілому або на території
окремих населених пунктів ініціювати проведення позачергових засідань
регіональної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій щодо коригування протиепідемічних заходів.
Термін: протягом карантину
4. Головному управлінню Національної поліції в області (В.Голубощ),
головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський):
посилити нагляд за дотриманням громадянами та суб’єктами
господарювання вимог постанов Головного державного санітарного лікаря
України з метою недопущення подальшого ускладнення епідемічної ситуації;
вживати дієвих заходів до громадян та суб’єктів господарювання, які не
дотримуються вимог санітарного законодавства та постанов Головного
державного санітарного лікаря України;
Термін: постійно
інформацію про виявлені порушення та вжиті заходи надавати першому
заступнику голови облдержадміністрації, керівнику робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації М.Савці.
Термін: щосереди
5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський)
при встановлені повторних порушень санітарно-епідемічних вимог на
підконтрольних об’єктах надавати пропозиції місцевим комісіям з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій для прийняття рішення
щодо призупинення їхньої роботи.
Термін: негайно
6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (В.Джигіта), управлінню з питань цивільного захисту
облдержадміністрації (В.Стебницький), 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

дотримання населенням і суб’єктами господарювання протиепідемічних заходів
та санітарних норм, визначених постановами Кабінету Міністрів України і
Головного державного санітарного лікаря України.
Термін: постійно на час карантину
7. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

Перший заступник голови облдержадміністрації,
перший заступник голови регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
і надзвичайних ситуацій

Відповідальний секретар комісії

-

;

Марія Савка

Ярослав Глов’як

