КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ
НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ
РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID -19
НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
майдан Київський, 9, м. Луцьк, 43027, тел. (0332) 778 185, (0332) 778 180, e-mail: stv0580@gmail.com, код ЄДРПОУ 13366926

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29 травня 2020 року

м. Луцьк

№ 55

Про систематичність звітування виконання карантинних заходів
пов’язаних з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID -19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2
Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, на виконання
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
та етапів послаблення протиепідемічних заходів» для якісного контролю за
виконання заходів з протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 ,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території області: та оптимізації
системи інформування:
1. Затвердити зразок щотижневого донесення про стан виконання заходів,
визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392, що
додається.
2. Головам районних державних адміністрацій, міським (міст обласного
значення) головам, Управлінню ДСНС у Волинській області (Володимир
ГРУШОВІНЧУК), Управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації
(Олександр БЛАЩУК), Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ), ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» (Наталія ЯНКО),
Управлінню
інформаційної
політики
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації (Каріна МАРИНЕВИЧ), Департаменту регіонального розвитку
та житлово-комунального господарства облдержадміністрації (Андрій ПИРІГ),
Департаменту соціального захисту облдержадміністрації (Оксана ГОБОД),
Головному управлінню Національної поліції у Волинській області (Юрій
КРОШКО), військовій частині 1141 Національної гвардії України (Василь
ГУРТОВСЬКИЙ), Головному управлінню Держпродспоживслужби у Волинській
області (Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ), КП «Волинський обласний центр громадського
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3. Начальнику штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру регіонального рівня пов’язаної із поширенням
коронавірусної хвороби COVID-2019 (Костянтин РОМАНЧУК) забезпечити
подання Керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної
ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням на
території України COVID-19, відповідно узагальненої звітності.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Додатки: 1. Зразок щотижневого донесення... на 3 арк. в 1 прим.
2. Розподіл інформації ... на 5 арк. в 1 прим.

Заступник голови –
керівник робіт з ліквідації надзвичайної
ситуації регіонального рівня
Костянтин Романчук 777 609

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 1
ЩОТИЖНЕВЕ ДОНЕСЕННЯ
про стан виконання заходів, визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392
на території Волинської області
від ____________ 2020 року

№ _____
Керівнику робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня, пов’язаної з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)

Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
20
травня
2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів» інформуємо про стан епідемічної ситуації в регіоні,
продовження дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»
І. ЗАГАЛЬНА ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
Щодо ситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19
Станом на ____ __________ 2020 року в регіоні по ____ особам діагноз підтверджено
(розкрити у розрізі районів).
Усього з початку
(розкрити у розрізі районів).
Із загальної кількості:
одужало – ____;
померло – ____;
хворіє – ____.

епідемії

виявлено

____

осіб

хворих

на

коронавірус

ІІ. ВИКОНАННЯ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ КАРАНТИНУ
Станом на ____ ___________ 2020 року показники, визначені пунктом 4 постанови
Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 становлять:
інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 (сім) днів на 100
тис. населення) – ____;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів і
підтвердженим випадком COVID-19 - ____ %;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного
аналізу – ____ осіб на 100 тис. населення протягом останніх 7 (семи) днів.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392, а
також рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 22 травня 2020 року (протокол № ____) за умови дотримання протиепідемічних
заходів, викладених у нормативних актах МОЗ та Головного державного санітарного лікаря
України на території області:
з 22 травня 2020 року відновлено:
пасажирські перевезення на міжміських, внутрішніх обласних, приміських та міських
автобусних маршрутах загального користування за умови перевезення пасажирів у межах
кількості місць для сидіння, передбаченої технічними характеристиками транспортного засобу або

визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, та роботу автостанцій у
штатному режимі;
проведення спортивних заходів за участю до 50 осіб без глядачів;
проведення спортивних заходів за участю понад 50 осіб без глядачів (за погодженням з
МОЗ України);
проведення релігійних заходів (не більше 1 особи на 10 кв. м);
діяльність готелів (без експлуатації ресторанів);
з 25 травня 2020 року відновлено:
роботу закладів дошкільної освіти;
перевезення пасажирів метрополітеном, швидкісним трамваєм, фунікулером за умови
забезпечення перевізником контролю за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно (стосується міст Київ,
Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг);
з 10 червня 2020 року відновлено:
діяльність кафе, ресторанів, а також інших закладів харчування, зокрема приймання
відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів (вказати за
потребою більш детально);
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за рішенням власника (органу
управління), у тому числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5
кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід (за потребою розкрити у розрізі районів);
діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (за потребою вказати більш детально).

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Кількість осіб, які перебувають на обсервації, та закладів у яких вони перебувають
На території області у готовності до обсервації перебувають ___ об’єктів усіх форм власності на
_____ ліжко-місць.
Станом на ___ ___________ 2020 року в них перебуває ____ осіб, з них:
наприклад: КНП «Петриківська центральна районна лікарня» – ____,
КНП «Олешківське територіальне медичне об'єднання» – ____.
Виявлення одиноких та одиноко проживаючих осіб
За результатами проведеної роботи в районах, містах та об’єднаних територіальних громад
виявлено ____ одиноких, одиноко проживаючих осіб, які потребують у разі самоізоляції
забезпечення продуктами харчування, медикаментами тощо.
Створено ____ мобільних бригад, до роботи в яких залучені представники організації
Червоного Хреста України, волонтери, працівники органів місцевого самоврядування,
територіальних центрів та центрів надання соціальних послуг.
У період з ____ по ____ _________ 2020 року соціально незахищеним верствам населення
сформовано ____ продуктових наборів, доставлено – ____.
Заходи з дезінфекції обєктів, транспортних засобів та автодоріг
Станом на ___ ________ 2020 року протягом звітного періоду проведено
дезінфекцію
____ об’єктів, ____ од. транспортних засобів та ____ км доріг.
Для проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих, навчальних, санітарнопобутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної дезінфекції проїжджої частини
доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій населених пунктів залучено ____ осіб, ____
од. техніки.
Щодо перебування на самоізоляції
Станом на ___ _________ 2020 року на самоізоляції перебуває ____ осіб, що контактували з
хворими на коронавірус, з них медичних працівників – ____
Взято на облік контактних осіб – ____ з них медичних працівників – ___
Знято з обліку ____ осіб, з них медичних працівників – ___
Працівниками поліції разом із громадськими формуваннями, представниками соціальних
служб перевірено дотримання карантинних вимог____ ізольованих осіб.
За допомогою мобільного застосунку «Дій вдома» отримано ____ повідомлень.

За результатами перевірки складено ____ адмінпротоколів за ст. 443 (порушення правил
щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення за порушення
перебування на самоізоляції (розкрити у розрізі районів).
Щодо виявлення контактів хворих
Встановлено ____ осіб, які мали прямий контакт із захворілими на коронавірус.
Зазначені особи перебувають на домашній ізоляції під наглядом лікарів-інфекціоністів та
представників Національної поліції.
Результати перевірок стану дотримання карантинних заходів працівниками
Держпродспоживслужби на території області
Станом на ___ __________ 2020 року:
перевірено суб'єктів (об'єктів) з масовим перебуванням людей – ____;
перевірено суб’єктів (об’єктів) господарювання – ____;
виявлено правопорушень – ____;
складено адміністративних протоколів – ___
складено приписів - _____
Щодо несення служби представниками Національної поліції та НГУ
З метою забезпечення публічної безпеки і порядку під час дії карантинних заходів залучено
____ поліцейських, у тому числі піших нарядів – ____, автопатрулів – ___ , а також
військовослужбовців НГУ – ___.
(за потребою розкрити більш детально).
Станом на ____ червня 2020 року виявлено наступні порушення (розкрити у розрізі
районів).
Забезпечення охорони місць лікування хворих і перебування на обсервації
Забезпечено цілодобову охорону місць перебування на лікуванні та обсервації, а саме:
місць лікування – ____ правоохоронцями, з них: поліцейськими – ____; військовослужбовцями
НГУ – ____;
місць обсервації – ____ правоохоронцями, з них: поліцейськими – ____; військовослужбовцями
НГУ – ____;
Додаткові обмежувальні заходи
На даний час виставлено ____ карантинних блок-постів:
мобільних – ____;
стаціонарних – ____ .
Щодо результатів температурного скринінгу на карантинних блок-постах
Станом на ____ червня 2020 року на карантинних блокпостах в процесі температурного
скринінгу виявлено з підвищеною температурою ____ осіб.
Щодо профілактичної роботи з населенням
Щоденно публікуються інформаційні матеріали та відеозвернення керівництва
облдержадміністрації з відповідним інформуванням населення про статистику захворювань на
коронавірус, випадки одужання, доповідями про заходи з протидії поширенню хвороби,
закликами щодо дотримання карантинних заходів.
Керівництво обласної державної адміністрації щоденно звертається до населення області
під час онлайн-брифінгів за участю представників Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації та обласного Департаменту здоров’я.
Управлінням суспільних комунікацій виготовлено ____ відео-роликів зі зверненням голови
облдержадміністрації із закликом дотримуватися правил карантину, уникати великого скупчення
людей та залишатися вдома.
Відповідну інформацію щодо профілактики зараження коронавірусною інфекцією
розміщено на офіційному веб-сайті __________ ОДА. Аналогічні публікації поширено у
соцмережах, розповсюджено у ЗМІ та РДА.
ІV. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Керівник з ліквідації
надзвичайної ситуації

Тетяна ЩЕРБАК

Додаток 2
РОЗПОДІЛ
виконавці з підготовки щотижневої інформації про стан виконання заходів, визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 р. № 392
на території Волинської області
Розділ донесення

І. ЗАГАЛЬНА ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
Щодо ситуації, пов’язаної із захворюванням на COVID-19
Станом на ____ __________ 2020 року в регіоні по ____ особам
діагноз підтверджено (розкрити у розрізі районів).
Усього з початку епідемії виявлено ____ осіб хворих на коронавірус
(розкрити у розрізі районів).
Із загальної кількості:
одужало – ____;
померло – ____;
хворіє – ____.

Виконавці

Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ)

Термін подачі
інформації

До 15.00
щоп'ятниці

ДУ «Волинський ОЛЦ До 15.00
ІІ. ВИКОНАННЯ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
МОЗ України»
щоп'ятниці
КАРАНТИНУ
Станом на ____ ___________ 2020 року показники, визначені пунктом (Наталія ЯНКО)
4 постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №
392 становлять:
інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за
останні 7 (сім) днів на 100 тис. населення) – ____;
завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для
госпіталізації пацієнтів і підтвердженим випадком COVID-19 - ___ %;
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової
реакції та імуноферментного аналізу – ____ осіб на 100 тис. населення
протягом останніх 7 (семи) днів.
ІІ. ВИКОНАННЯ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
КАРАНТИНУ
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2020 р. № 392, а також рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22
травня 2020 року (протокол № ____) за умови дотримання
протиепідемічних заходів, викладених у нормативних актах МОЗ та
Головного державного санітарного лікаря України на території
області:
з 22 травня 2020 року відновлено:
пасажирські перевезення на міжміських, внутрішніх обласних,
приміських та міських автобусних маршрутах загального
користування за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць
для сидіння, передбаченої технічними характеристиками
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на
цей транспортний засіб, та роботу автостанцій у штатному режимі;
проведення спортивних заходів за участю до 50 осіб без глядачів;
проведення спортивних заходів за участю понад 50 осіб без глядачів
(за погодженням з МОЗ України);
проведення релігійних заходів (не більше 1 особи на 10 кв. м);
діяльність готелів (без експлуатації ресторанів);
з 25 травня 2020 року відновлено:
роботу закладів дошкільної освіти;

Управління з питань
До 15.00
цивільного захисту
щоп'ятниці
облдержадміністрації
(Олександр БЛАЩУК)

перевезення пасажирів метрополітеном, швидкісним трамваєм,
фунікулером за умови забезпечення перевізником контролю за
використанням засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів
або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно
(стосується міст Київ, Дніпропетровськ, Харків, Кривий Ріг);
з 10 червня 2020 року відновлено:
діяльність кафе, ресторанів, а також інших закладів харчування,
зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання
протиепідемічних заходів (вказати за потребою більш детально);
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за
рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних
заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах
площі приміщення, де проводиться захід (за потребою розкрити у
розрізі районів);
діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (за потребою
вказати більш детально).
Управління охорони
здоров’я
облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ)

До 10.00
щоп'ятниці

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Виявлення одиноких та одиноко проживаючих осіб
За результатами проведеної роботи в районах, містах та
об’єднаних територіальних громад виявлено ____ одиноких, одиноко
проживаючих осіб, які потребують у разі самоізоляції забезпечення
продуктами харчування, медикаментами тощо.
Створено ____ мобільних бригад, до роботи в яких залучені
представники організації Червоного Хреста України, волонтери,
працівники органів місцевого самоврядування, територіальних
центрів та центрів надання соціальних послуг.
У період з ____ по ____ _________ 2020 року соціально
незахищеним верствам населення сформовано ____ продуктових
наборів, доставлено – ____.

Департамент
соціального захисту
облдержадміністрації
(Оксана ГОБОД)

До 10.00
щоп'ятниці

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Заходи з дезінфекції обєктів, транспортних засобів та автодоріг
Станом на ___ ________ 2020 року протягом звітного періоду
проведено дезінфекцію ____ об’єктів, ____ од. транспортних засобів
та ____ км доріг.
Для проведення дезінфекційних заходів у житлових, виробничих,
навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і
спорудах, щоденної дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів,
прибудинкових та інших територій населених пунктів залучено ____
осіб, ____ од. техніки.

Управління ДСНС у
Волинській області
(Володимир
ГРУШОВІНЧУК),
Департаменту
регіонального
розвитку та житловокомунального
господарства
облдержадміністрації
(Андрій ПИРІГ),

До 10.00
щоп'ятниці

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Щодо перебування на самоізоляції
Станом на ___ _________ 2020 року на самоізоляції перебуває

Голови
До 10.00
райдержадміністрацій, щоп'ятниці

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Кількість осіб, які перебувають на обсервації, та закладів у яких
вони перебувають
На території області у готовності до обсервації перебувають ___
об’єктів усіх форм власності на _____ ліжко-місць.
Станом на ___ ___________ 2020 року в них перебуває ____ осіб,
з них:
наприклад: КНП «Петриківська центральна районна лікарня» – ____,
КНП «Олешківське територіальне медичне об'єднання» – ____.

____ осіб, що контактували з хворими на коронавірус, з них медичних
працівників – ____
Взято на облік контактних осіб – ____ з них медичних працівників
– ___
Знято з обліку ____ осіб, з них медичних працівників – ___
Працівниками поліції разом із громадськими формуваннями,
представниками соціальних служб перевірено дотримання
карантинних вимог____ізольованих осіб.
За допомогою мобільного застосунку «Дій вдома» отримано ____
повідомлень.
За результатами перевірки складено ____ адмінпротоколів за ст.
443 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про
адміністративні порушення за порушення перебування на самоізоляції
(розкрити у розрізі районів)

міські (міст обласного
значення) голови,
Головне управлінню
Національної поліції у
Волинській області
(Юрій КРОШКО)

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Щодо виявлення контактів хворих
Встановлено ____ осіб, які мали прямий контакт із захворілими на
коронавірус.
Зазначені особи перебувають на домашній ізоляції під наглядом
лікарів-інфекціоністів та представників Національної поліції.

ДУ «Волинський ОЛЦ До 10.00
МОЗ України»
щоп'ятниці
(Наталія ЯНКО),
Головне управлінню
Національної поліції у
Волинській області
(Юрій КРОШКО)

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Результати перевірок стану дотримання карантинних заходів
працівниками Держпродспоживслужби на території області
Станом на ___ __________ 2020 року:
перевірено суб'єктів (об'єктів) з масовим перебуванням людей –
____;
перевірено суб’єктів (об’єктів) господарювання – ____;
виявлено правопорушень – ____;
складено адміністративних протоколів – ___
складено приписів - _____

Головне управління
До 10.00
Держпродспоживслуж щоп'ятниці
би у Волинській
області (Богдан
ЛОЗИНСЬКИЙ)

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Щодо несення служби представниками Національної поліції та
НГУ
З метою забезпечення публічної безпеки і порядку під час дії
карантинних заходів залучено ____ поліцейських, у тому числі піших
нарядів – ____, автопатрулів – ___ , а також військовослужбовців НГУ
– ___.
(за потребою розкрити більш детально).
Станом на ____ червня 2020 року виявлено наступні порушення
(розкрити у розрізі районів).
Забезпечення охорони місць лікування хворих і перебування на
обсервації
Забезпечено цілодобову охорону місць перебування на лікуванні
та обсервації, а саме:
місць лікування – ____ правоохоронцями, з них: поліцейськими – ____;
військовослужбовцями НГУ – ____;
місць обсервації – ____ правоохоронцями, з них: поліцейськими – ____;
військовослужбовцями НГУ – ____;
Додаткові обмежувальні заходи
На даний час виставлено ____ карантинних блок-постів:
мобільних – ____;
стаціонарних – ____ .

Головне управлінню
До 10.00
Національної поліції у щоп'ятниці
Волинській області
(Юрій КРОШКО),
військова частина 1141
НГУ (Василь
ГУРТОВСЬКИЙ)

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Щодо результатів температурного скринінгу на карантинних

Управління охорони
здоров’я

До 10.00
щоп'ятниці

блок-постах
Станом на ____ червня 2020 року на карантинних блокпостах в
процесі температурного скринінгу виявлено з підвищеною
температурою ____ осіб.

облдержадміністрації
(Валерій РУЦЬКИЙ)

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ COVID-19
Щодо профілактичної роботи з населенням
Щоденно публікуються інформаційні матеріали та відеозвернення
керівництва облдержадміністрації з відповідним інформуванням
населення про статистику захворювань на коронавірус, випадки
одужання, доповідями про заходи з протидії поширенню хвороби,
закликами щодо дотримання карантинних заходів.
Керівництво обласної державної адміністрації щоденно
звертається до населення області під час онлайн-брифінгів за участю
представників Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
обласного Департаменту здоров’я.
Управлінням суспільних комунікацій виготовлено ____ відеороликів зі зверненням голови облдержадміністрації із закликом
дотримуватися правил карантину, уникати великого скупчення людей
та залишатися вдома.
Відповідну інформацію щодо профілактики зараження
коронавірусною інфекцією розміщено на офіційному веб-сайті
__________ ОДА. Аналогічні публікації поширено у соцмережах,
розповсюджено у ЗМІ та РДА.

Управлінню
інформаційної
політики та цифрової
трансформації
облдержадміністрації
(Каріна
МАРИНЕВИЧ)

До 10.00
щоп'ятниці

