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

ПРОТОКОЛ
29 травня 2020 року

м. Полтава

№ 17/2020

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.
На порядок денний виноситься таке питання:
Про епідемічну ситуацію на території області в умовах послаблення
протиепідемічних заходів та дотримання карантину з метою запобігання
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”, Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”, Департаменту соціального
захисту населення облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
взяти до відома.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
підрозділам центральних органів виконавчої влади продовжити виконання
карантинних (протиепідемічних) заходів відповідно до постанови Кабінету
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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”.
Термін дії: на період дії карантину
3. Враховуючи сприятливу епідемічну ситуацію, що склалася на території
Полтавської області та 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”
запровадити
наступні
послаблення
протиепідемічних заходів, а саме дозволити з 10 червня:
3.1 діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у
приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
3.2 діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів за
рішенням власника (органу управління), у тому числі культурних заходів, за
умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі приміщення,
де проводиться захід;
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Департамент культури
і туризму облдержадміністрації.
3.3 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення.
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Департамент культури і
туризму облдержадміністрації.
4. Виходячи із епідемічної ситуації, що склалася на території Полтавської
області та 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” і
рекомендацій Головного державного санітарного лікаря України щодо
діяльності об’єктів торговельного обслуговування населення та дотримання в
них санітарно-гігієнічних вимог заборонити роботу кальянних та закладів, які
надають кальянні послуги під час карантину.
Термін виконання: з 30.05.2020
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Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, ГУ НП в Полтавській
області, Головне управління Держпродспоживслужби у Полтавській
області.
5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
послабити протиепідемічні заходи в стаціонарних закладах соціального захисту
населення (будинках-інтернатах (пансіонаті), стаціонарних відділеннях
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)), зокрема, зняти з 01 червня 2020 року обмеження переміщення
персоналу за межі стаціонарних закладів соціального захисту населення, де
підопічні/вихованці проживають постійно, та переглянути режим роботи
обслуговуючого персоналу: відмінити у будинках-інтернатах (пансіонаті),
відділеннях стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання
територіальних центрів соціального обслуговування роботу медичного
персоналу вахтовим методом.
Термін виконання: з 01.06.2020
Контроль за виконанням покласти на Департамент соціального
захисту населення облдержадміністрації.
6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації опрацювати питання
щодо створення регіонального координаційного центру та регіональної гарячої
лінії з питань підготовки, організації та проведення зовнішнього незалежного
оцінювання/вступних випробувань і про стан виконання повідомити до
03.06.2020 Кабінет Міністрів України.
Термін виконання: до 03.06.2020
7. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам, об’єднаним територіальнім громадам з метою дотримання
всіх належних протиепідемічних заходів серед учасників при проведенні
зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування забезпечити:
7.1 необхідні організаційні заходи для проведення у 2020 році зовнішнього
незалежного оцінювання/вступних випробувань з урахуванням рекомендацій
щодо протиепідемічних заходів під час їх проведення, затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України;
7.2 медичне обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного
оцінювання/вступних випробувань відповідно до вимог законодавства,
передбачивши:
7.2.1 чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього
незалежного оцінювання (з наповнюваністю пункту до 180 учасників
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зовнішнього оцінювання/вступних випробувань – один медичний працівник,
від 181 – два медичних працівники);
7.2.2 проведення медичними працівниками, залученими до проведення
зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань, оцінки щодо
наявності симптомів гострого респіраторного захворювання (кашель, нежить,
задишка) і температурного скринінгу в учасників зовнішнього незалежного
оцінювання/вступних випробувань та осіб, які мають право перебувати в пункті
проведення зовнішнього незалежного оцінювання перед входом до пункту
проведення зовнішнього незалежного оцінювання;
7.2.3 інформування медичними працівниками помічника відповідального
за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання про виявлені
випадки наявності в учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних
випробувань чи осіб, яким дозволено перебувати в пункті проведення
зовнішнього незалежного оцінювання, симптомів гострого респіраторного
захворювання або підвищеної температури тіла;
7.3 залучення в необхідній кількості педагогічних, наукових і науковопедагогічних працівників та інших фахівців до роботи в пунктах проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та пунктах перевірки і про результати
поінформувати Кабінет Міністрів до 10 червня 2020 року;
7.4 до 15 червня 2020 року створення безпечних умов у пунктах
проведення зовнішнього незалежного оцінювання з дотриманням рекомендацій
щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань,
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України;
7.5 організацію підвезення учасників зовнішнього оцінювання з числа
випускників закладів загальної середньої освіти до пунктів проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та у зворотному напрямку, що
забезпечують засновники закладів освіти, здійснення перевезень із
дотриманням рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час
перевезення пасажирів, затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України;
7.6 розподіл в достатній кількості пірометрів, засобів індивідуального
захисту, дезінфікуючих засобів для обробки рук та обробки поверхонь задля
створення безпечних умов у кожному пункті тестування з дотриманням
рекомендацій щодо проведення протиепідемічних заходів під час проведення
зовнішнього незалежного оцінювання та вступних випробувань, що
затверджуються постановою Головного державного санітарного лікаря
України.
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, об’єднані
територіальні громади.
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