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позачергового засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій Рівненської області

Головував: в.о. голови обласної державної адміністрації, в.о. голови Комісії

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

/. Про встановлення на території області "жовтого" рівня 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
((Інформація:Сафонов Р.В., ДемидовВ.С., Лазарчук B.C.)

З метою запобігання поширенню на території Рівненської області 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2, відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних 
хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" 
(зі змінами), протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 06.12.2021 
№ 47, комісія вирішила:

1. Встановити з 00 год. 00 хв. 07 грудня 2021 року "жовтий" рівень 
епідемічної небезпеки поширення на території області гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

2. Запровадити на території області обмежувальні протиепідемічні 
заходи передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки поширення 
небезпеки гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV- 2.

3. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних та сільських рад рішеннями місцевих комісій з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадити на 
відповідних територіях протиепідемічні заходи передбачені для "жовтого" 
рівня епідемічної небезпеки поширення небезпеки гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2.
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3. Департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я 
населення облдержадміністрації, ДУ "Рівненський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я 
України”, райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських, 
селищних та сільських рад відповідно до повноважень вжити заходів 
щодо:

3.1. Забезпечити дотримання відповідних обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для "жовтого" рівня епідемічної 
небезпеки поширенню на території області гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

3.2. Щоденної оцінки епідемічної ситуації на рівні об’єднаних 
територіальних громад та вжиття дієвих заходів стримування значного 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2.

3.3. Збільшення кількості вакцинації від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19 та тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 
експрес-тесту на визначеня антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

4. Департаменту цифрової трансформації та суспільних 
комунікацій облдержадміністрації забезпечити оприлюднення на веб-сайті 
обласної державної адміністрації відомостей про діючі протиепідемічні 
заходи, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико- 
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, 
пов’язаної із поширенням на території України COVID-19, а також рішення, 
прийняті Державною та обласною комісіями з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій з цих питань.

5. Головному управлінню Національної поліції в області, 
управлінню патрульної поліції в області Департаменту патрульної 
поліції НП України, головному управлінню Держпродспоживслужби в 
області, Поліському міжрегіональному управлінню Укртрансбезпеки 
забезпечити посилений контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 "Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами постанова 
КМУ № 1240 від 24.11.2021).

6. Контроль за виконанням рішення комісії покласти на керівника 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у зв’язку з поширенням на 
території Рівненської області гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

В.о. голови облдержадмін 
в.о. голови Комісії
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