ПРОТОКОЛ № 19
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 28 травня 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 пом’якшення карантинних обмежень на території
області (Р .С а вчук, В. Ч ем ний, В .К ім а к о в и ч , С .П од огива).
За результатами доповідей та з урахуванням сприятливої епідемічної
ситуації в регіоні та відповідності ознакам для послаблення протиепідемічних
заходів відповідно до вимог 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», комісія вирішила:
1. 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, структурних підрозділів AT «Укрзалізниця»,
забезпечити виконання заходів визначених цією постановою і дозволити з
01 червня 2020 року:
роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнесцентрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше
10 осіб і забороною відвідування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та інших
закладів фізичної культури дітям молодшим 15 років);
відвідування занять в групах не більше 10 осіб в закладах освіти,
проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної
атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих
заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та
тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних
підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійнотехнічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою
дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та
відповідних підготовчих заходах;

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах
внутрішнього сполучення (приміському, регіональному та дальньому) між
регіонами;
міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між
регіонами.
2. 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 послаблення
протиепідемічних заходів з 1 червня, а також необхідності продовження
виконання населенням заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Термін: постійно на час карантину
3. 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
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І.Кобельська),
директору Державної установи «Івано-Франківський обласний лабораторний
центр МОЗ України», головному державному санітарному лікарю в області
(Р.Савчук)
надавати
управлінню
з
питань
цивільного
захисту
облдержадміністрації (В.Стебницький) інформацію щодо наявності у регіоні
ознак для послаблення протиепідемічних заходів відповідно до вимог
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».
Термін: кожної середи до 14:00
5. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на управління
цивільного захисту облдержадміністрації (В.Стебницький).

Голова обласної державної
адміністрації, голова регіональної комісії
Відповідальний секретар комісії

Віталій Федорів

