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ПРОТОКОЛ №16 
позачергового засідання районної комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій
м. Новоград-Волинський «23» вересня 2021 р.

ПРИСУТНІ: Рафальський О.В. - заступник голови комісії, Левченко Ю.П. - секретар 
комісії.
Запрошені члени комісії (за списком).
ПРОВІВ ЗАСІДАННЯ: ТУРОВСЬКИЙ І.Й.-перший заступник голови комісії, перший 
заступник голови державної адміністрації (в режимі відеоконференцїї).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І Про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19, 

дотримання карантинних заходів та стан охоплення вакцинацією працівників 
закладів освіти на території району.

Доповідають:
1. Савчук А.А., заступник начальника управління- 

начальник відділу економіки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку 
райдержадміністрації

(Члени комісії одноголосно затвердили порядок денний та регламент роботи комісії).
ОСНОВНА ЧАСТИНА:
1 СЛУХАЛИ: Про встановлення “жовтого” рівня епідемічної небезпеки

поширення СОУЮ-19, дотримання карантинних заходів 
та стан охоплення вакцинацією працівників закладів 
освіти на території району.

Доповідають:
1. Савчук А.А., заступник начальника/^ 

управління-начальник відділу екбноміки та 
агропромислового розвитку управління 
соціально-економічного розвитку 
райдержадміністрації

Рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій (протокол від 21.09.2021 №35), обласної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 22.09.2021 № 
17) з 00 годин 00 хвилин 23 вересня 2021 року встановлено “жовтий” рівень 
епідемічної небезпеки поширення СОУЮ-19 відповідно до постанови Кабінету 



2
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами).
ВИСТУПИЛИ:

1. КОВАЛЬ О.С., начальник районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби України в області.
2. КОРПАЧ Н.О., начальник міжрайонного відділу ДУ "Обласний 
лабораторний центр".
3. ТУРОВСЬКИЙ І.Й., перший заступник голови державної 
адміністрації.

ВИРІШИЛИ: Прийняти рішення районної комісії з урахуванням пропозицій та 
зауважень, внесених в ході обговорення (одноголосно):

1. Міським, селищним, сільським головам (за згодою) застосувати на 
відповідній території обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для 
“жовтого” рівня епідемічної небезпеки пунктами 22, 23, 3 постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2" (зі змінами) та забезпечити їх безумовне 
виконання.

Термін - з 23.09.2021
2. Управлінню соціально - економічного розвитку територій 

райдержадміністрації (Савчук А.А.), міським, селищним, сільським головам (за 
згодою):

1) організувати відвідування закладів освіти здобувачами освіти у 
відповідності до підпунктів 14, 15. 15і постанови Кабінету Міністрів України від 09 
грудня 2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2" (зі змінами);

2) з метою забезпечення діяльності закладів освіти в реальному режимі 
проводити активну роз'яснювальну роботу серед працівників освіти щодо 
необхідності проходження вакцинації;

3) проводити активне інформування та запрошення до вакцинації до існуючих 
пунктів щеплень в закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних бригад не

лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів 
здобувачів освіти.

Термін - на період дії карантину
3. Відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю, цифрового 

розвитку та цифровізації райдержадміністрації (Курбанова А.О.), міським, селищним, 
сільським головам (за згодою) забезпечити роз'яснювальну роботу та інформування 
населення щодо обмежувальних заходів “жовтого” рівня епідемічної небезпеки, а 
також необхідності вакцинації населення з метою запобігання поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19.



Термін - на період дії карантину
4. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування з метою 

реалізації права на особистий прийом громадян, врегульованого Законом України 
«Про звернення громадян», забезпечити відновлення проведення особистого прийому 
громадян (за попереднім записом) з врахуванням 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 СОУТО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АК8-СоУ-2".

Термін - на період дії карантину
5. Новоград-Волинському відділу Головного управління Національної поліції 

України в області (М. Заровний), районному управлінню (Коваль О.С.), 
Ємільчинському, Баранівському управлінням Головного управління 
Держпродспоживслужби України в області забезпечити контроль за виконанням 
обмежувальних заходів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Термін - на період дії карантину
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Перший заступник голови державної 
адміністраці^^Йіі|ц заступник 
голови коміс^Г "

Секретар ^омісїї

Іван ТУРОВСЬКИЙ

Юрій ЛЕВЧЕНКО


