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П Р О Т О К О Л № 25
позачергового засідання ком ісії з питань техн огенн о-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Р івненської області
" травня 2020 року

м. Рівне

Головував: голова обласної держ авної адміністрації, голова К ом ісії Віталій
КОВАЛЬ
П рисутні: члени ком ісії (за списком), запрош ені (за окремим списком).

Про організацію проведення в області призовів громадян України на
строкову службу у 2020 році при карантинних заходах щодо запобіганню
поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.
(Інформація: Подолін С.В., Куценко В. О.)
З метою виконання У казу президента У країни від 16.01.2020 № 13/2020
«Про звільнення в запас військовослуж бовців строкової служби, строки
проведення чергових призовів та чергові призови громадян України у 2020
році» (зі змінами) та розпорядж ення К абінету М іністрів України від
26.02.2020 № 179-р «П ро затвердж ення чисельності громадян України, що
підлягаю ть призову на строкову військову службу, обсягу видатків для
проведення призову у квітні-червні 2020 року» (зі змінами), розпорядж ення
голови облдерж адм іністрації від 28.02.2020 № 122 «Про організацію
проведення в області призовів громадян У країни на строкову військову
службу у 2020 році» та забезпечення виконання в області заходів, пов’язаних
із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову
військову службу у травні-липні 2020 року, комісія виріш ила:
1. У правлінню охорони здор ов ’я облдерж адм іністрації:
1.2.
У протоколі № 6 від 25.03.2020 року підпункт 8.2. викласти в такій
редакції:
«переведення
усіх
закладів
охорони
здоров’я
на
суворий
протиепідемічний режим, але дозволити проводити медичні огляди громадян
України, що підлягаю ть призову на строкову військову службу, створення
мобільних м едичних бригад з метою активного виявлення і надання
допомоги хворим на C O V ID -19 та дозволити проводити медичні огляди.
В изначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою їх
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обстеження та здійснення медичного нагляду за ними».
1.2.
У взаєм одії з «Рівненським обласним територіальним центром
комплектування та соціальної підтримки» визначити медичні заклади для
проведення медичного огляду громадян У країни, що підлягаю ть призову на

строкову військову службу
2.
Рівненськом у
обласном у
територіальном у
центру
ком плектування та соціальної підтримки:
2.1. Відновити роботу медичних комісій з огляду громадян України, що
підлягаю ть призову на строкову військову службу.
2.2 О рганізувати проведення медичних оглядів громадян У країни, що
підлягаю ть призову на строкову військову служ бу з дотриманням всіх
санітарних норм, у тому числі з наявністю у призовників засобів
індивідуального захисту, перебування в приміщ енні не більш е одного
призовника на 10 кв. метрів площі, а також дотрим ання інш их санітарних та
протиепідемічних заходів;
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