
 
 

                   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 06 квітня 2020 року                      м. Полтава                                      № 10/2020 
 
 

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації. 

Секретар: Ляшко О.С. 

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області. 
 

Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних 

державних адміністрацій та керівниками органів місцевого самоврядування. 
 

Порядок денний: 
 

1. Про стан виконання постанови Кабінету Міністрів України від            

11 березня 2020 р. № 211 ,,Про запобігання поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2” (зі змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від       

2 квітня 2020 р. № 255) та розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, на території Полтавської 

області від 4 квітня 2020 р. № 16. 

2. Про роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах на/з 

території області (районів, населених пунктів). 
 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, 

Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, 

Головного управління Національної поліції в Полтавській області, Управління 

інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації взяти до 

відома. 

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам, Головному управлінню Національної поліції в 

Полтавській області, Управлінню патрульної поліції в  Полтавській області, 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, Департаменту економіки та 

залучення інвестицій облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки 
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облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту облдержадміністрації 

забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів України від            

11 березня 2020 р. № 211 ,,Про запобігання поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”  (зі змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від      

2 квітня 2020 р. № 255) та розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, на території Полтавської 

області від 4 квітня 2020 р. № 16. 
 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
 

 3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам забезпечити контроль за виконанням 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами обмежень 

встановлених  постановою постанови Кабінету Міністрів України від                      

11 березня 2020 р. № 211 ,,Про запобігання поширення на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2”  (зі змінами, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від               

2 квітня 2020 р. № 255) та розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, на території Полтавської 

області від 4 квітня 2020 р. № 16. 
 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
 

2. СЛУХАЛИ: 
   

Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області, голів Чутівської, Кобеляцької, Пирятинської райдержадміністрації про 

виконання пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 

2020 року № 211 ,,Про запобігання поширення на території України гострої 

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

(зі змінами), щодо організації роботи контрольно-пропускних пунктів на 

в’їздах і виїздах на/з території області (районів, населених пунктів). 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області, голів Чутівської, Кобеляцької, Пирятинської райдержадміністрацій 

взяти до відома. 
  

 2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам: 
 

 2.1. Створити з 6 квітня 2020 року на в’їздах і виїздах на/з території 

області контрольно-пропускні пункти (відповідно до карти-схеми), залучати в 

установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, 

працівників, матеріально-технічні  та транспортні засоби підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, частин та підрозділів Міністерства 

оборони та Міністерства внутрішніх справ. 
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 2.2. Визначити персональний склад  контрольно-пропускних пунктів не 

менше трьох осіб до якого можуть бути включені відповідні представники 

(Національної поліції України, Національної гвардії України,  ДСНС України, 

Держпродспоживслужби, лабораторних центрів МОЗ України, місцевих 

закладів охорони здоров’я, місцевого органу виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, інших установ та організацій); 
 

 2.3. Визначити режим роботи та затвердити графіки (на період дії 

карантину) чергувань контрольно-пропускних пунктів; 
 

 2.4. Визначити відповідальну особу за організацію роботи контрольно-

пропускних пунктів на підпорядкованій території. 

 Термін: до 08.04.2020 
 

 3. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області 

спільно з формуваннями (підрозділами) Національної гвардії в межах 

повноважень: 
 

3.1. Встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території 

області громадян і транспортних засобів, за необхідності – проведення огляду 

речей, багажу, транспортних засобів та вантажів; 
 

          3.2. Блокування руху транспортних засобів (окрім спеціального або 

визначеного транспорту) на дорогах місцевого та/або державного значення (за 

необхідності – з організацією об’їзного руху) на в’їздах до населеного пункту 

та здійснення контролю за їх блокуванням у разі погіршення епідемічної 

ситуації; 
 

          3.3. Забезпечити припинення пересування громадян і транспортних 

засобів у межах населеного пункту (пунктів) на (у) визначений час, за винятком 

окремо визначених транспортних засобів і громадян, у разі прийняття рішень 

щодо встановлення часових обмежень у пересуванні за умови погіршення 

епідемічної ситуації. 
 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
 

  4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам спільно з територіальними органами Національної 

поліції та ДСНС, формуваннями (підрозділами) Національної гвардії в межах 

повноважень:  

4.1. Забезпечити задіяний особовий склад контрольно-пропускних 

пунктів засобами індивідуального захисту, продуктами харчування, місцями 

для відпочинку, засобами для проведення дезінфекції, дистанційного 

вимірювання температури, засобами обігріву (за необхідності), іншими 

матеріальними та технічними засобами необхідними для належної роботи; 

4.2. Забезпечити проведення всіх невідкладних дій у разі виявлення 

персоналом контрольно-пропускних пунктів у осіб підозри на наявність 

коронавірусної хвороби. 
 

 Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
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5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації: 

5.1. Спільно з  Головним управлінням Національної поліції в Полтавській 

області організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом 

безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної 

ситуації обмежити переміщення між областями; 

5.2. Довести  на всі контрольно-пропускні пункти області Алгоритм 

подальших дій медичних працівників у разі підозри на короновірусну хворобу, 

передбачених наказом МОЗ від 28.03.2020 р. № 722. 

 

 Термін: невідкладно  

 

6. Про хід виконання протокольних рішень інформацію подавати  до 

секретаріату регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Полтавської області на електронну адресу:                      

E-mail: kc_uns@ukr.net 
 

 
 

 

Голова регіональної комісії   

з питань ТЕБ і НС                                                                                 О. СИНЄГУБОВ 

  

 

 

Відповідальний секретар  

регіональної комісії з питань ТЕБ і НС                   О. ЛЯШКО 

 

 

 

mailto:uns@ukr.net

