ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
23 травня 2020 року
Голова:
Греков
облдержадміністрації.

м. Полтава
Є.А.

–

заступник

№ 16/2020
голови

Полтавської

Секретар: Глова О.В.
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.
На порядок денний виноситься таке питання:
Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації,
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації взяти до відома.
2. Установити з метою запобігання поширенню на території області гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
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виходячи з епідемічної ситуації в регіоні карантин з 22 травня 2020 р. до 22
червня 2020 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 р. № 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”, продовживши дію 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” (зі змінами).
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
підрозділам центральних органів виконавчої влади продовжити виконання
карантинних (протиепідемічних) заходів відповідно до постанови 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” та від 20 травня 2020 р. № 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”.
4. Виходячи із сприятливої епідемічної ситуації, що склалася на території
Полтавської області та відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 20 травня 2020 р. № 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” запровадити послаблення протиепідемічних заходів,
а саме дозволити:
4.1 з 23 травня:
4.1.1 проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не
більше ніж 50 осіб, а в яких беруть участь понад 50 осіб, проводити виключно
за погодженням з Міністерством охорони здоров’я, за результатами оцінки
епідемічних ризиків;
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, ГУ НП в Полтавській
області, Департамент освіти і науки облдержадміністрації.
4.1.2 проведення релігійних заходів, за умови перебування не більше 1
особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, ГУ НП в Полтавській
області, Департамент культури і туризму облдержадміністрації.
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4.1.3 регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення у міському,
приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні
за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць для сидіння,
передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної
в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;
Контроль за виконанням покласти на ГУ НП в Полтавській області,
Управління патрульної поліції в Полтавській області, Управління
Укртрансбезпеки у Полтавській області, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
4.1.4 діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, спа
салонів);
Контроль за виконанням покласти на Департамент культури і туризму
облдержадміністрації, Головне управління Держпрод-споживслужби у
Полтавській області, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані
територіальні громади,
4.2 з 25 травня:
відновлення роботи закладів дошкільної освіти з урахуванням організації
протиепідемічних заходів, передбачених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 та листа Департаменту освіти і
науки облдержадміністрації від 21.05.2020 № 02.01-07/769 ,,Щодо відновлення
роботи закладів дошкільної освіти”.
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Департамент освіти і
науки облдержадміністрації.
4.3 з 1 червня:
4.3.1 роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес
центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10
осіб);
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
4.3.2 відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти,
проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної
атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих
заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та
тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних
підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійнотехнічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою
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дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та
відповідних підготовчих заходах;
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
4.3.3 перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах
внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному та
дальньому) між регіонами в межах кількості місць для сидіння, передбачених
технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в
реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У разі здійснення
перевезення між регіонами транзитом через регіон, в якому не діють
послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб (без права посадки пасажирів у транзитному регіоні). У разі
здійснення перевезення до регіону, в якому не застосовується послаблення
протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч,
спереду, позаду;
4.3.4 міжобласні пасажирські перевезення (залізничним, авіаційним,
автомобільним транспортом) між регіонами в межах кількості місць для
сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або
визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб. У випадку
здійснення перевезення до регіону в якому не діють послаблення
протиепідемічних заходів, дозволяється перевезення в межах 50 відсотків від
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб, за умови розсадки пасажирів з вільним місцем поруч,
спереду та позаду;
Контроль за виконанням покласти на ГУ НП в Полтавській області,
Управління патрульної поліції в Полтавській області, Управління
Укртрансбезпеки у Полтавській області, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
5. Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації
облдержадміністрації, ГУ НП в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області, Управління Укртрансбезпеки у
Полтавській області забезпечити:
5.1 організацію та контроль функціонування автостанцій (з дати,
визначеної у п. 4 цього протоколу) з можливістю заїзду/виїзду на їх територію
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відповідного автотранспорту, що здійснює перевезення пасажирів у міському,
приміському, міжміському внутрішньообласному та міжнародному сполученні,
та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним перевізникам, які
виконують такі перевезення;
5.2 обов’язкове виконання перевізниками та власниками автостанцій
рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, Головного державного
санітарного лікаря України щодо умов поступового відновлення пасажирських
перевезень;
5.3 доведення до відома перевізників та власників автостанцій постанови
Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 23 ,,Про
затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)”.
Термін виконання: невідкладно
6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Головному
управлінню
Держпродспоживслужби
у
Полтавській
області,
райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам:
6.1 організувати комісійні обстеження закладів дошкільної освіти з
питань організації виконання Постанови Головного державного санітарного
лікаря України № 25 від 21.05.2020 ,,Про Затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)”;
6.2 забезпечити виконання протиепідемічних заходів суб’єктами закладів
дошкільної освіти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20
травня 2020 р. № 392 ,,Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення
протиепідемічних заходів” та Постанови Головного державного санітарного
лікаря України № 25 від 21.05.2020 ,,Про Затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної
освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)”.
Термін виконання: невідкладно
7. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
подати пропозиції щодо зняття протиепідемічних обмежень, запроваджених в
закладах соціального захисту населення (будинках-інтернатах (пансіонаті) для
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громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, стаціонарних відділеннях
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)) відповідно до стану епідемічної ситуації та ризиків для персоналу,
відвідувачів, пацієнтів;
Термін виконання: 1 червня 2020 року
8. Полтавському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді забезпечити проведення навчальних тренінгів для кандидатів в
прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни, піклувальники, усиновлювачі
та патронатні вихователі у групах до 25 осіб з дотриманням усіх
протиепідемічних заходів.
Термін виконання: з 26 травня 2020 року
9.
Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним
громадам
забезпечити
роботу
центрів
надання
адміністративних послуг із суворим дотриманням протиепідемічних заходів.
Термін виконання: з 25 травня 2020 року
10. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області
забезпечити охорону громадського порядку на території Полтавської області на
період карантину.
Термін дії: на період карантину
11. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
районним
державним
адміністраціям, міськвиконкомам, об'єднаним територіальним громадам
провести роботу із засобами масової інформації щодо продовження карантину з
22 травня 2020 року до 22 червня 2020 року та зняття деяких обмежувальних
карантинних заходів на території Полтавської області, відповідно до норм
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року №392 «Про
встановлення карантину, з метою запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів».
Термін виконання: 23.05.2020
12. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації видати з
регіонального матеріального резерву Полтавської області для функціонування
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