ПОЛ,ГЛВСЬКА ОБЛАСНЛ ДЕРЖАВНА АДМIНIСI,РАЦIЯ
рЕгIонАлъIIА комIсIя з питАнъ ],Ех[IогЕнFIо-Е,коJIогIч t{oi

БЕзпЕки I FIАдзвичАйних ситуАцrй полтАвськоi оь.;lдс,l,t
протокол
2З квiтня 2020 року

м. Полтава

Jф 13/2020

Голова: Синегубов О.В. - голова ПолтавськоТ облдержадмittiстраuiТ.
Секретар: Ляшко О.С.
Присутнi: члени регiональноТ KoMicii з питань техногенно-екологiчrrоl'
безгlеки i надзвичайних ситуаuiй ПолтавськоТ областi.
Засiдання KoMiciT проходило в режимi вiдеоселектору з головами районних
державних адмiнiстрацiй та керiвниками органiв мiсцевого самоврядуван ня.
Порядок денний:

Про продовження карантину на територiТ областi у зв'язку поIширенFIям
гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ KopotlaBipycoM
SARS-CoV-2.
1.

СЛУХАЛИ:
Iнформачiю !епартаменту охорони здоров'я облдержадмiнiстрацiТ,

ЩержавноТ установи ,,Полтавський обласний лабораторний центр Мliнiстерс,гва

охорони здоров'я Украiни" щодо внесення змiн до akTiB Кабiнету Мiнiс,грill
УкраТни постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 22 квiтня 2020 р. JtГч 291 ,га
затвердження Порядку проведення протиепiдемiчних заходiв, пов'язаних iз
самоiзоляцiсю осiб.

ВИРIШИЛИ:
1. Iнформачiю Щепартаменту охорони здоров'я обллержадмiнiсr,рашiТ,

fiержавноТ установи ,,Полтавський обласний лабораторний центр I\4iгriсr-ерс,гва
охорони здоров'я УкраТни" взяти до вiдома.

2, Продовжити карантин на територiТ областi до 1 l травня 2020 року
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l 1 березня 2020 р.
j\Ъ 2|| ,,Про запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гос,гроТ
респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2"
(зi змiнами).

3. Райдержалмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'сднаним територiа,тtьttим
громадам, структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацiТ, територiаJIьtIим
пiдроздiлам центральних органiв виконавчоТ влади продовжити виконалlt{я
карантинних (протиепiдемiчних) заходiв вiдповiдно до постанови Кабirrету
MiHicTpiB Украiни

вiд

11 березня 2020 р. JФ 211 ,,Про запобiганFIя поLLIирен}IIо

на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, сгlричигtеttоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2", з урахуванням постанови Kaбir,reTy MiHicT,pill
УкраТни вiд 22 квiтня 2020 р. Jф 29l ,,Про внесення змiн до /lеяких aKтiB

Itабiнету MiHicTpiB УкраТни".

TepMirr: певiдкладltо

4. Райдержалмiнiстрашiям, мiськвиконкомам, об'еднаним територiаrlьним

громадам, Головному управлiннlо Нацiональноi полiцiТ в Полтавськiй об;lас,гi,
пiдроздiлам НацiональноТ гварлii област,i, Щепартаменту охорони здоров'я
облдержадмiнiстраuiТ здiйснюваfи поточний контроль за лодержанням

громадянами правил самоiзоляцiТ вiдповiдно

до

Порядку

провеllенr,lя

протиепiдемiчних заходiв, пов'язаних iз самоiзоляцiею осiб.
TepMiH: невiдкладно - до стабiлiзацiТ епiдемiчшоi ситуаrtiТ

5.,Щепартаменту охорони здоров'я облдержалмiнiстрачiТ забезllечи,ги
свосчасне внесення iнформацiТ до системи eJIeKTpoHHoI,o cepBicy ,,Дiй вдома"
единого державного веб-порталу електронних послуг про осiб, якi потребуюr,ь
самоiзоляцiТ або обсервачii (iзоляцiТ) вiдповiдно до Порядку проведtеtlIIя

протиепiдемiчних заходiв, пов'язаних iз самоiзоляцiсlо осiб.
TepMirr: невiдк.ltадно - до стабiлiзацiТ епiдемiчllоТ ситуаrtiТ

6. !,епартаменту соцiального захисту населення обллержадмiнiс,грачiТ
спiльно з райдержадмiнiстрацiями, мiськвиконкомами, об'слнаttими

територiальними громадами забезпечити соцiальний супровiл осiб, якi
перебувають на облiку в територiальних центрах соцiального обслуговування
(надання соцiальних послуг), центрах надання соцiальних посJlуг, Ileнl,pax
соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi з числа хворих на СОVID-l9,га
осiб, що потребулоть самоiзоляцiТ, i не мають можливостi забезпечення
пiклування про них iншими особами.
TepMirl: шевiдкладttо

- до стабiлiзаltii епiдемiчllоi ситуаrtii

7. Щепартаменту iнформачiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстtо
облдержадмiнiстрацiТ, Управлiнню iнфраструктури та uифровоТ трансформаuiТ

облдержадмiнiстрацiТ забезпечити iнформаuiйну та технiчну l]o[IoMoI,y
користувачам електронного cepBicy ,,Дiй вдома" €диного державноI,о веб-

порталу електронних послуг

та

iнформування громадяtI

електронного cepBicy.
TepMirr: невiдкладIlо

про

робоr,у

- до стабiлiзацiТ епiдемiчноi ситуаltiТ

8. Щепартаменту освiти i науки облдержалмiнiстрачiТ:

8.1. Забезпечити заклади освiти обласного пiдпорядкування, визI{аченi lt;tя
обсервацii (iзоляцii), продуктами харчування (за потреби) та м'яким iнвен,гарем
шляхом передачi з балансу закладiв освiти iHTepHaTHoI,o типу.
8.2. Щозволити передачу продуктiв харчування з балансу закладiв освir'и
iнтернатного типу на баланс iнтернатних закладiв системи соцiального захис,l,у
населення обласного пiдпорядкування.
TepMirl: tlевiдкладtlо - до стабiлiзацiТ еlliдемiчltоi ситуаltii

9.

,Департаменту з питань оборонноТ роботи, цивiльного захисl,у .га
\ЪЪЕ\ý'ýNi Ъ Щ\Ъýý\ýý.ьъ\\ý\ ýNъъъ\\\ ьб:r>вржullr\ьuтр>цi\ DDдЕти э
регiонального матерiального резерву Полтавськот областi для запобiг.ання i
лiквiдацii наслiдкiв надзвичайних ситуацiй засоби iндивiдуального захисl.у
полтавському обласному вiйськовому koMicapiaTy (респiратори в кiлькосii
50 штук).
Терм i ll ; tlcBiдK.tla,,lllo

Про

виконання протокольних рiшень iнформувати
регiональнот koMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки

секре,гарiат,
i

tIадзвичайних

ситуацiй ПолтавськоТ областi (електронна пошта: kc_uns@u kr.пеt).

Голова
регiональноТ KoMiciT з питань ТЕБ i
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Вiдповiдальний секретар
регiональноТ KoMicii з питань ТЕБ i НС
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