
П Р О Т О К О Л № 16 

позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій Рокитнівського району 

 

"23" квітня 2020 року                                                                           смт Рокитне 

 
 

Головував:  голова Рокитнівської районної державної адміністрації            

Віктор МІНІЧ 

Присутні:            члени комісії (за списком), запрошені (за окремим списком). 

 

Про вжиття додаткових заходів щодо запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом. 

          (Інформація: Лозян Г.І., Барановська І.М., Мартинюк А.Г.)  

 

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"  

(зі змінами від 08.04.2020 № 262), з метою запобігання поширенню на території 

району коронавірусної хвороби та забезпечення безпеки здоров'я громадян, 

комісія вирішила: 

 

1. Рекомендувати керівникам органів місцевого самоврядування: 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 21.04.2020       

№ 16945/0/1-20, постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 21.04.2020 №11 заборонити відвідування громадянами кладовищ, місць 

окремих поховань у традиційні післяпасхальні (післявеликодні) поминальні дні, 

крім випадків здійснення поховання померлого, за умови проведення 

ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил, зокрема, участі 

не більше ніж 10 осіб та забезпечення відстані між присутніми не менше ніж 

1,5 метри. 

         Термін: негайно 

 

2. Визначити уповноваженими особами, відповідальними за 

організацію процесу госпіталізації осіб до обсерваторів (ізоляторів) (далі – 

Уповноважені особи): 

начальника управління соціального захисту населення районної 

державної адміністрації Мирославу КИРКОВУ; 

завідувача сектору інфраструктури та з питань цивільного захисту 

районної державної адміністрації Галину ЛОЗЯН; 
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в.о. начальника Рокитнівського відділення поліції Сарненського 

відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській 

області Олександра МУХАНЬКОВА. 

 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Рокитнівський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рокитнівської 

районної ради забезпечити: 

Медичний (дистанційний) супровід осіб у місця обсервації (ізоляції), 

надання їм медичної допомоги та, у разі потреби, видачу листків 

непрацездатності. 

Надання організаційно-методичної допомоги та організацію інфекційного 

контролю в обсерваторах (ізоляторах). 

Термін: постійно 

 

4. Рокитнівському відділенню поліції Сарненського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Рівненській 

області забезпечити: 

Охорону публічної безпеки та порядку під час направлення на 

госпіталізацію осіб до обсерваторів (ізоляторів), на прилеглій території, по 

зовнішньому периметру території об’єкта обсервації (ізоляції) та контроль за 

дотриманням режиму обсервації (ізоляції). 

Супровід транспортних засобів, а також аварійно-рятувальної та іншої 

спеціальної техніки під час транспортування організованих груп людей (більше 

ніж 40 осіб) до обсерваторів (ізоляторів). 

Термін: на період карантину 

 

5. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації: 

Вирішити питання щодо виділення коштів для забезпечення проведення 

заходів обсервації (ізоляції). 

Термін: негайно 

 

6. Сектору інфраструктури та з питань цивільного захисту районної 

державної адміністрації  спільно з управлінням соціального захисту 

населення районної державної адміністрації: 

Визначити обсяги витрат, які необхідні для забезпечення 

транспортування осіб до місць обсервації (ізоляції) та укласти відповідні 

договори з постачальниками послуг. 

Термін: негайно 
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7. Рокитнівському районному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Рівненській області: 

Розробити Алгоритм дій з організації роботи обсерватора (ізолятора). 

Термін: негайно 

 

8. Виконавцям проінформувати про виконання рішення Комісії до  

24 квітня 2020 року штаб з ліквідації надзвичайної ситуації  

(e-mail: strilec_oleg@ukr.net). 

 

9. Контроль за виконанням рішення Комісії покласти на штаб з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 

 

Голова райдержадміністрації, 

голова Комісії            Віктор МІНІЧ 

 

 

Секретар Комісії             Олег СТРІЛЕЦЬ 

mailto:strilec_oleg@ukr.net

