ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА
КОМІСІЯ
З
ПИТАНЬ
ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
ЗО квітня 2020 року

м. Полтава

№ 14/2020

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 самов рядування.
Порядок денний:
Про вимоги щодо профілактичних заходів протидії поширенню гострої
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, при
здійсненні торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках Полтавської
області.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства
охорони
здоров’я
України”,
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головного управління Національної
поліції в Полтавській області щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 р. № 211 (постанова Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2020 р. № 313) та постанови Головного державного санітарного лікаря України
від 27.04.2020 р. № 14.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства
охорони
здоров’я
України”,
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головного управління Національної
поліції в Полтавській області взяти до відома.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам:
2.1. Забезпечити поновлення роботи агропродовольчих ринків на територіях
відповідних адміністративно-територіальних одиниць лише за умови беззаперечного
дотримання вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення короновірусної
хвороби СОУГО-19, затверджених
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постановою Головного державного санітарного лікаря України від 27.04.2020 № 14.
2.2. Забезпечити взаємодію та надання технічної допомоги посадовим особам
ДержпродспожйвСлуби при здійсненні ними щоденного контролю за дотриманням
агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих
ринків, встановлених Головним державним санітарним лікарем України.
2.3. Вживати заходів реагування відповідно до вимог законодавства України
щодо захисту населення від інфекційних хвороб у разі виявлення фактів порушення
протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених
Головним державним санітарним лікарем України.
Термін: на період дії карантину
3. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (з
внесеними змінами від 29 квітня 2020 р. № 313) та постанови Головного державного
санітарного лікаря України від 27.04.2020 р. № 14, забезпечити:
3.1. За зверненням операторів ринків проводити попередній контроль
дотримання ними вимог щодо профілактичних засобів протидії поширення
короновірусної хвороби СОУГО-19, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 27.04.2020 р. № 14.
3.2. Проведення щоденних позапланових перевірок за
дотриманням
агропродовольчими ринками протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих
ринків, встановлених головним державним санітарним лікарем України;
3.3. Присутність не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку
протягом усього часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок.
3.4. У взаємодії з працівниками Головного управління Національної поліції в
Полтавській області вживати заходів щодо притягнення до відповідальності осіб,
винних у порушенні протиепідемічних вимог до діяльності агр опродовольчих ринків,
встановлених Головним державним санітарним лікарем України.
Термін: на період дії карантину
4. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області
забезпечити
громадський
порядок
та
дотримання
відвідувачами
ринків
обмежувальних протиепідемічних заходів.
Термін: на період дії карантину
5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації
забезпечити
належне
інформування
населення
про
обов’язковість дотримання протиепідемічних вимог під час відвідування
агропродовольчих ринків.
Термін: на період дії карантину

з
6. Департаменту з питань оборонної діяльності, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами облдержадміністрації, у разі необхідності, забезпечити
видачу необхідних засобів для місць обсервації з регіонального матеріального резерву
Полтавської області.
Термін: на період дії карантину
7. Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним
громадам, Державній установі „Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства
охорони
здоров’я
України”,
Головному
управлінню
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головному управлінню Національної
поліції в Полтавській області про стан виконання протокольних рішень
проінформувати Департамент з питань оборонної діяльності, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації до 03.05.2020 та в
подальшому інформувати щочетверга до 15.00 на електронну адресу:
kc_uns@ukr.net.
Термін: на період дії карантину

Г олова
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

Секретар
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

