ПРОТОКОЛ № 42
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 21 серпня 2020 року
Головував: Голова облдержадміністрації, голова регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Федорів
Віталій Васильович
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали: 1. Про епідемічну ситуацію
на території області та
встановлення рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (Р.Савчук,
В.Дзьомбак, Р.Гурський).
За результатами доповідей та їх обговорення комісія відмітила, що внаслідок
невиконання населенням запроваджених карантинних обмежень визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на
території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) в області погіршилась
епідемічна ситуація, що призвело до значного збільшення кількості підтверджених
випадків захворюваності населення на COVID-19 та збільшення завантаженості
ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з
підтвердженим випадком COVID-19.
Значний ріст загальної кількості нових випадків захворюваності на COVID19, зареєстровано у Городенківському, Долинському, Косівському, Тисменицькому
Коломийському районах та містах Івано-Франківську, Коломиї.
З урахуванням зазначеного і виконання вимог п. 5 протоколу позачергового
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій від 17.08.2020 року № 17, вимог протоколу № 24 від
20.08.2020 року та запобігання поширенню на території області гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
комісія вирішила:
1. Встановити з 00:00 години 24 серпня 2020 року «червоний» рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в м. Коломия та Городенківському,
Косівському, Тисменицькому районах.
2. Встановити з 00:00 годин 24 серпня 2020 року «помаранчевий» рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в м.Івано-Франківськ, Бурштин,
Калуш та у Богородчанському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському
районах.

3. Встановити з 00:00 годин 24 серпня 2020 рокеу «жовтий» рівень
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 в м. Яремне та у Верховинському,
Галицькому, Долинському, Рогатинському, Рожнятівському, Снятинському,
Тлумацькому районах.
4. 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 широке інформування та роз’яснювальну роботу
серед населення щодо виконання пунктів 1-3 цього рішення та здійснення контролю
за їх виконанням.
Термін: на час карантину
5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (І.Кобельська)
спільно з органами виконавчої влади вжити вичерпних заходів щодо підготовки
закладів охорони здоров’я другої черги для надання медичної допомоги хворим на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,
та дообладнання закладів охорони здоров’я першої і другої черги необхідним
медичним обладнанням, медикаментами, засобами для проведення дезінфекції та
індивідуального захисту, централізованою подачею медичного кисню і
забезпечення нею не менше 80 відсотків ліжок, виділених для лікування зазначених
хворих.
Термін: до 25 серпня 2020 року
6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації (В.Джигіта) спільно з департаментом охорони здоров’я
облдержадміністрації (І.Кобельська) розробити комунікаційний план щодо
проведення інформаційної компанії серед населення через засоби масової
інформації, соціальні мережі та інші канали інформації із залученням науковців,
експертів, представників заінтересованих інститутів громадянського суспільства, у
тому числі молодіжних громадських організацій, лідерів думок, міжнародних
організацій щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів.
Термін: до 26 серпня 2020 року
7. 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), Головному управлінню
Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський), Державній установі «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Р.Савчук) залучити
засоби масової інформації для проведення широкого інформування та
роз’яснювальної роботи серед населення щодо обов’язкового виконання вимог
пунктів 1-3 цього протоколу.
Термін: до стабілізації епідситуації

8.
Головному управлінню Національної поліції в області (В.Голубош)
головному управлінню Держпродспоживслужби в області (Р.Гурський), управлінню
Укртрансбезпеки в області (В.Скрипник) забезпечити контроль за виконанням
протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для відповідних рівнів
епідемічної небезпеки, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2020 року № 641 (із змінами).
Термін: до стабілізації епідситуацїї
9. Головам місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій, на території яких встановлені рівні епідемічної небезпеки,
провести позачергові засідання комісій з метою забезпечення виконання пунктів
1-2 цього протоколу та здійснення контролю за їх виконанням.
Протоколи засідань направити управлінню з питань цивільного захисту
облдержадміністрації до 22.08.2020 року.
10. Управлінню з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації
(В. Стебницький) виділити з регіонального матеріального резерву управлінню
один ранцевий оприскувач для здійснення дезінфекційних заходів у приміщеннях
та на території управління і обласних складів цивільного захисту.
11. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.
Слухали: 2.
Про
затвердження
Переліку
№
3
невідкладних
(першочергових) заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що
сталася на території Івано-Франківської області 12-24 червня 2020 року
(В.Стебницький, А.Сазоное , Г.Магулій).
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 липня 2020
року № 811-р «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для
проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка
виникла у червні 2020 року» та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Затвердити Перелік № 3 невідкладних (першочергових) заходів з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації, що сталася на території Івано-Франківської області
12-24 червня 2020 року (додається).
2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення
комісії покласти на управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(В.Стебницький).
3. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.
Голова облдержадміністрації,
голова регіональної комісії
з питань техногенно-екологічної безпекі
і надзвичайних ситуацій

Віталій Федорів

Відповідальний секретар комісії

Ярослав Глов’як

