
                                                                                                      
 

                   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

16 квітня 2020 року                      м. Полтава                                      № 12/2020 
 

 

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 запровадження додаткових обмежувальних заходів на території 

області з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби     

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема щодо 

пересування та перебування громадян у громадських місцях у період вихідних і 

святкових днів. 
 

 2. Про перевезення з інших областей України осіб, які здійснили перетин 

державного кордону та могли мати контакти з хворими на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, але не 

потребують госпіталізації  до місць обсервації (ізоляції). 
 

3. Про затвердження примірника Інформованої добровільної згоди особи 

на проведення обсервації та спостереження за станом здоров’я, діагностики та 

лікування.  
 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Державної установи ,,Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України”, Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області, Департаменту культури і туризму 

облдержадміністрації. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Державної установи ,,Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України”, Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області, Департаменту культури і туризму 

облдержадміністрації взяти до відома. 
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2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним 

громадам: 

2.1. З метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення 

загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом              

SARS-CoV-2, на території області, з урахуванням статей 29, 30, 32 Закону 

України ,,Про захист населення від інфекційних хвороб”,  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), запровадити відповідно до 

законодавства додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на період 

карантину, зокрема: 

2.1.1. Рекомендувати громадянам обмежити перебування в громадських 

місцях без нагальної потреби у період вихідних і святкових днів (починаючи з 

13 год. 00 хв. суботи 18 квітня 2020  року до 06 год. 00 хв. вівторка 21 квітня 

2020 року); 

2.1.2. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Полтавській 

області, Управлінням патрульної поліції в Полтавській області, Управлінням 

Служби безпеки України в Полтавській області, Прокуратурою Полтавської 

області, Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку, 

підрозділами Національної гвардії області забезпечити неухильне виконання 

обмежувальних протиепідемічних заходів, встановлених законодавством, під 

час проведення Великодніх служб релігійними організаціями шляхом: 

заборони проведення масових релігійних заходів на території церков та 

прилеглих до  них територій за участі прихожан; 

обмеження доступу громадян до релігійних споруд та прилеглих до них 

територій; 

дотримання санітарних та протиепідемічних заходів церковнослужителями 

при проведенні богослужінь у церквах, шляхом обмеження їх перебування у 

приміщенні церков не більше 10 осіб та забезпечення їх індивідуальними 

засобами захисту, дотримання безпечної відстані між особами і 

унеможливлення фізичного контакту з церковними предметами. 

Термін: період вихідних і святкових днів 
 

2.2. Спільно з Головним управлінням Національної поліції в Полтавській 

області, Управлінням патрульної поліції в Полтавській області, Управлінням 

Служби безпеки України в Полтавській області, Прокуратурою Полтавської 

області, Полтавським зональним відділом Військової служби правопорядку, 

підрозділами Національної гвардії області забезпечити дотримання  

громадянами обмежувальних протиепідемічних заходів під час відвідування 

місць поховань на території міських, селищних та сільських кладовищ.  

Термін: на період карантину 
 

2.3. Спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації: 
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організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населення та 

висвітлення в засобах масової інформації прийнятих рішень щодо 

запровадження обмежувальних заходів на території області, зокрема у 

Великодні вихідні та святкові дні;  

довести до мешканців області інформацію про інтернет-ресурси, 

телевізійні канали, тощо, за допомогою яких можна дистанційно взяти участь у 

Великодніх службах; 

сприяти організації трансляцій релігійних заходів в режимі реального часу 

через місцеві електронні засоби інформації й телебачення та інші 

телекомунікаційні мережі. 

Термін: невідкладно 

 

3. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області, 

Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, Управлінню Служби 

безпеки України в Полтавській області, Прокуратурі Полтавської області, 

Полтавському зональному відділу Військової служби правопорядку, 

підрозділам Національної гвардії області, на 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), забезпечити: 

- контроль за виконанням громадянами обмежувальних заходів; 

- громадський порядок на території населених пунктів області, в тому числі 

у релігійних спорудах та на прилеглих до них територіях, місцях поховань, 

парках, лісопаркових зонах та місцях масового перебування людей, особливо у 

період вихідних і святкових днів; 

- притягнення винних у порушенні встановлених норм та правил до 

відповідальності, передбаченої діючим законодавством. 

Термін: на період карантину 
 

4. Департаменту культури і туризму облдержадміністрації разом з 

райдержадміністраціями, міськвиконкомами, об’єднаними територіальними 

громадами забезпечити розміщення інформаційних покажчиків біля релігійних 

споруд щодо проведення служби у закритому режимі без участі прихожан у 

Великодні вихідні та святкові дні.  
 

Термін: невідкладно 

 

5. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації видати з 

регіонального матеріального резерву Полтавської області для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій засоби індивідуального захисту 

Головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області 

(респіратори в кількості 60 штук) та  Комунальній установі ,,Рятувально-

водолазна служба” Полтавської обласної ради (респіратори в кількості                      

40 штук). 

Термін: невідкладно 
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2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Управління інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації, Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. 
 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію Управління інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації, Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

взяти до відома. 
 

2. Визначити начальника відділу транспорту та організації пасажирських 

перевезень Управління  інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації Гайдара Сергія Олександровича відповідальною особою 

за організацію перевезення з інших областей України осіб, які здійснили 

перетин державного кордону та могли мати контакти з хворими на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, але 

не потребують госпіталізації  до місць обсервації (ізоляції). 

Термін: невідкладно 

 

3. Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації  організувати перевезення з інших областей України осіб, 

які здійснили перетин державного кордону та могли мати контакти з хворими 

на гостру респіраторну хворобу COVID-19, відповідно до Плану заходів 

організації перевезення з інших областей України осіб, які здійснили перетин 

державного кордону та могли мати контакти з хворими на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19,  спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, але не 

потребують госпіталізації  до місць обсервації (ізоляції) (Додаток 1). 

Термін: за необхідності 

 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації розглянути питання щодо 

фінансування послуг з перевезення осіб,  які здійснили перетин державного 

кордону та могли мати контакти з хворими на гостру респіраторну хворобу 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, але не потребують 

госпіталізації  до місць обсервації (ізоляції). 

Термін: за необхідності 

 

5. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області, Державній 

установі ,,Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України”  проводити дезінфекцію транспортних засобів, що будуть 

здійснювати перевезення осіб, які перетнули державний кордон. 

Термін: за необхідності 

 

6. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області, 

Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації, Державній установі ,,Полтавський обласний 

лабораторний   центр   Міністерства   охорони   здоров’я   України”,  Головному 
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yrrpaBJriHHro ACHC VrpaiHra y llonraecrrifi o6nacri sa6egneqnrl4 cyilposiA niA qac

rrepeBe3eHnx oci6, sxi slificHI4JILI [eperldH Aep]KaBHofo KopAOHy'

Teprvriu : ca HeodxiAnocri

3. CJIYX AJII4:
InQopuaqiro,{epNannoi ycranonn,,llolTancrrufi o6naurufi na6oparopnnft

rleHrp 
-Mi"ict.pcrBa 

oxopoHr{ s4opon'l Yrpainra", ,{enapraueHTy oxopoHl4

e,4opon'r o6n4epxaavrinicrpauii.

BWTI]]VTJTI4:
1. Iusopuauiro lepxamroi ycranoru,,llorlasctxufi o6nacnrlfi na6oparopuuia

UeHrp Mlnicrepcrna oxopoHll s4opon'r Vxpaiun", ,{enapraueHry oxopoHll

a4opon' x o6n4epNa4rtrinicrpauii ssqru Ao siAolua'

2. 3amepAraru upnrr,ripHux Iu$opuoeanoi 4o6poainrnoi 3roAH oco6u Ha

rrpOBeAeH"" O6aapsaUii Ta CIIOcTepex{eHH{ 3a cTaHOM 3AopoB't, g\arwOcTLIKI4 Ta

rirynaunx ([o4arorc 2).

llpo BI4KoHaHHfl rIporoKoJIbHI'Ix plueHb iHSopvrynaru ceKpeTaplar

periOHa-nrsOi xOIvriCii S uuraHb TeXHOTeHHO-erOIori'{HOi 6egnercu i naAssla'rafisux
ns@ukr.net).craryaUifi flomascmoi o6nacri (enerrpoHHa noutta: Ky'

forosa
perionanrHoT rcolaicii e nuraHl TEB i HC

B ianosi,qar slcruit ceKperap

periouamnoi xouicii g nnraHs TEB i HC O. JUIIIIKO

@4
7n.A



AOIATOK 1

3ATBEPnXylo
llepruufi 3acryrrHr4K
roJroBlr o6r4epNa4vriuicrpauii -
KeplBHr{K poolT 3 JrlKBlAarIll HaCJIIAKIB

ueAnxo-6iorori.{Hoi HaAgnu.Iafi uoi
curyaqii rplrpoAHoro xapaKrepy

AepnraBHoro pinHx, non'ssaHoi is
rotuupeHHrM Koponanipycnoi
xnopo6u COVID-l9 Ha repuropii

JIYHIH

IIJIAH 3AXOAIB
oprauiraqii uepene3eHHfl r inurux o6racrefi VrcpaInH oci6o

sxi rlificHrrJrrr [eperrrH Aepx(aBHoro KopAoHy ra MorJrr{ Marrr KoHTaKTu 3
xBopIrMIr Ha rocrpy pecuiparopHy xnopody COVID-L9, cnpuvrrHeHy

KopoHaBipycovr SARS-CoY -2, ate He rrorpe6yrorr rocnira.nisaqii Ao rvricqr
o6cepnaqii (iro.nnqii) n llolraecuKifi o6racri

Nb

nlrr
Ha:ea 3axoAy Bianosiaa.nrnufi Br{KoHaBerIb

I Pospo6nenur cxeM anro6ycHlrx
Mapurpyrin sia uicqr @opnrynaHua
Ta rr4Mr{acoBoro uepe6ynaHns oci6
Ao ruricqr o6cepnaqii (i:ouqii) B

llomancrxifi o6nacri.

YnpanniHH-r
quSponoi

HQpacrpyKrypH ra

o 6n4epxa4rr,ri ui crp aqii,
uarpynruoi uoniqii y
-oOJIacTl.

rpancSoprvraqii
Vupanriuur

llonrascrKifi

2 Oprauisaqix nepeBe3eHHrr oci6 Ao
vricqr o6cepnaqii (i:ouqii)
anro6ycaruu neobxi.qnoi
nacax{zpouicrxocri (aaro6ycu
ACHC, uirpoanro6ycu, srci

3HaxoA.rrrbcf, B niAsiAolaqux
ycraHoBax crpyKrypHzx
ui4pos4inin o6n4epxa4rrainicrpaqii,
TpaHcrropT KoMyHanbHr'rx
ni4nprzeucre, oprauie lticqesoi
Brra!:kr, upHnarHi aero6ycu rorqo).

VnpanniHuxu iHQpacrpyKrypa ra
qu$ponoi rpaHc$opuaqii
o6n4epxa4naiHicrpaqii cniruuo 3

foroeHr4rvr yupauiHHru ACHC
Yrcpainu y llonrascrKifi o6racri ra
crpyKrypHr{Mr,r ni4pos4inanaz
o 6n4epNa4vriHi crp aqii.



a
J lloro4xenur Maprupyry pyxy

rpaHcnoprHux gaco6is y nepio4
KapaHr14Hy.

Yupanninux in$pacrpyKrypl4 ra
qra$poeoi rpaHcSopuaqii
o6n4epxa4vriuicrpaqii,,{enapranreur
uarpyrrrnoi noniqii Vr<paiuz,
YupanniHnx narpynuroi noniqii y
llorrascrxifi o6nacri.

4 O6naruryBaHHr rpaHcrloprHl4x
saco6in neo6xiaHvrMu' gaco6aNala

isor.rqii soAiin niA nacaxupin.

foronne yupanninHr ICHC Vrpainz
y llorrrascrxifi o6nacri, [epxaeua
ycraHoBa ,,Ilorrancrrufi o6tacwnit
ra6oparo puuir rleHrp MO3 Yxpaiuu".

5 Po:po6neHHx incrpyrqil noneAinxu
no.qiis ra nacaxzpin uia tlac

nepeBe3eHH-f, Ao uicqr oScepnaqii
(isonxqii).

VupanninHr
qrzSponoi

inQpacrpyKrypl4 ra

o 0 JrAeplKaAMl Hl CTp aql 1,

oxopoHI,I
o6nAepxaauinicrpaqii.

rpaHcQopMaqll
,{enapraueur

:4opon'r

6 3a6esneqeHHfl no4iin ra uacaxupin
anro6ycin saco6aNara

iu4raei4yanbHoro 3axr4cry.

.{enaprauenr oxopoul4 sgopon'r
oSr4epNa4vriuicrpaqii, [epNanHa
yoTaHoBa ,,florlanclruft o6tacsuit
ra6 oparo pnuit rleHrp MO3 VxpaiuIE".

7 OQopvrnennx 3a.rrBKr4 Ha
cyrrpoBoA)KeHHr cueqianisoBaHr4Mrl
aeroNro6iJr.rrMpr HauioHa-nrnoi
noriqii.

Vnpanniuux iuQpacrpyKrypl4 ra
qra@poeoi rpaHcSopnraqii
o6n4epNa4uinicrpaqii, fienapraueHr
narpynruoi noniqii VrpaiHu,
VupaeniHnx narpynlHoi uoniqii y
llorraecrr<ifi o6nacri.

8 3a6esue-reHH{ cynpoBoAy anro6ycin
upaqinuuKaMr4 Haqionanrnoi
noriqii, r<nani SixoBaHr4M MeAr4rrHLrM

nepcoH€uroM.

Vupaeriuux uarpynrHoi noniqii y
llonrancrrifi o6nacri, foronHe
ynpauinnx Haqionanrnoi uoniqii B

llonraecrxifi o6racri, [enaprarr,tenr
oxopoHn s4opoe'r
o 6nAepxa.qui ui crp aqii.

9 3a6esneqeHuf, xapqyBaHHf,M
uacaNupin, noAiis ra oci6, qo
cynpoBoA)Kyrorb.

[euapraueur eKoHoMlqHoro
po3Br{TKy, roprinni Ta 3aryrreHH.f,
iHeecrurlifi o6n4epNa4uiHicrpaqii,
,.{euapraiueur oxopoHn e4opon'r
oSnAepNaauinicrp aqii.

l0 BrasHa.reHHs uicqr BuMyrxeHl4x
3ynr{HoK Ta 3aoe3reqeHHrr
oprani:aqii ni4ni4ynaHHa
n6rEpaneur (ryanerie) ni,q .r.ac

rrepeBe3eHHr oci6 .{o uicqr
o6cepsauii (isorsuii).

VupanniHna
qraSponoi

iu$pacrpyKrypl4 ra

o 0nAep)KaAMlHl cTp aIIl 1,

oxopoHr4
o 6n4epxa4wriui crp aqii.

rpanc$opMarlii
{enapranaeur

s4opon'r

11 llpone4ennx 4*rznSer<qii
rpaHcnoprHr4x saco6ie.

foroeHe yupaeriHHr ICHC VrpaiuH
y llonraecrrifi o6racri, [epNanua
ycraHoBa ,,llortaecrrufi o6tacruwfi.
ra6oparo p:Eruir rleHrp MO3 Vr<paiHIa".

1,2 flepeg6aturu Br4AarKr{ AJII
sa6esue.{eHHr rpaHcnopryBaHHt
oci6 .qo vricqr o6cepsaqii (isorsrlii).

,{euapraueur Siuaucrn
o6n4epxa4nrinicrpar-1ii.



ДОДАТОК 2 
 

ІНФОРМОВАНА ДОБРОВІЛЬНА ЗГОДА ОСОБИ НА ПРОВЕДЕННЯ 

ОБСЕРВАЦІЇ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ'Я, 

ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 

(документ, що підтверджує особу __________________________________________________) 

добровільно погоджуюсь на обсервацію протягом щонайменше 14 календарних діб за 

умови відсутності нових випадків інфекцій серед тих, хто буде знаходитись в обсервації 

і з ким я контактував (ла). 

 

 Я поінформований  (на) про вимоги щодо моєї обсервації, відповідно до ст. 31 та п. 22, 

23 «Прикінцевих положень» Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», 

положень абзацу 5 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 

211, пов’язаної з потенційним ризиком інфікування гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час перебування за кордоном 

України та у зв’язку із здійсненням перетину державного кордону та в інших випадках, 

передбачених відповідними нормативними документами. 

 

 Я мав (ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно 

обсервації, стану здоров'я, перебігу захворювання і лікування та одержав (ла) на них 

відповіді, отримав (ла) в доступній формі інформацію про режим і умови знаходження в 

обсервації та ймовірний перебіг захворювання (у разі його виникнення) і наслідки у разі 

відмови від обсервації. 

 

 Я поінформований (а), про те, що недотримання рекомендацій щодо режиму під час 

обсервації рекомендацій з інфекційного контролю, прийому призначених препаратів, 

безконтрольне самолікування можуть негативно позначитися на моєму стані здоров'я та 

стані здоров'я оточуючих. 

 

 Я добровільно зобов’язуюсь дотримуватись режиму обсервації, виконувати вимоги 

щодо самоконтролю за станом особистого здоров'я, в тому числі негайно повідомляти лікаря 

про будь-яке погіршення самопочуття, зміни в стані здоров'я (стану здоров'я дитини) під час 

обсервації, у разі необхідності виконувати призначення лікаря у т.ч. щодо проведення 

лабораторних та інших досліджень, виключити прямі контакти з будь-якими іншими 

особами. 

 

 Я усвідомлюю, що порушення мною режиму обсервації матиме наслідком 

притягнення мене до адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до 

законодавчих актів України. 

 

Інформацію надав 

____________________________ ____ _____________                      _______________________ 

                         ПІБ                                         дата                                                    підпис 

Я, _____________________________________________________________________________, 

згодний (а) із запропонованою тимчасовою обсервацією, пов’язаною з потенційним ризиком 

інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом 

SARS-CoV-2  та надаю згоду на обробку моїх персональних даних у відповідності до мети 

обробки відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» для захисту 

життєво важливих інтересів. 

____________________________ ____ _____________                      _______________________ 

                         ПІБ                                         дата                                                    підпис 

 


