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

ПРОТОКОЛ
04 червня 2020 року

м. Полтава

№ 18/2020

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 виносяться такі питання:
1. 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.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”, Департаменту соціального
захисту населення 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 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
Міністрів України № 392 ,,Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2
та
етапів
послаблення
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протиепідемічних заходів”, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів
України від 03 червня 2020 р. № 435 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392”.
Термін дії: на період дії карантину
3. Враховуючи сприятливу епідемічну ситуацію 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”, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р.
№ 435 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 р. № 392” запровадити наступні послаблення протиепідемічних
заходів, а саме дозволити:
3.1 проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю
релігійною організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не
менше ніж 1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах
площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні;
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, ГУ НП в Полтавській
області, Департамент культури і туризму облдержадміністрації.
3.2 з 5 червня
3.2.1 прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують
внутрішні пасажирські перевезення авіаційним транспортом;
Контроль за виконанням покласти на Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
3.2.2 діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у
приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема
дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за
сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним
столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт
господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових
продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу
засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і
використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або
захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно, та виконання
рекомендацій затверджених постановою Головного державного санітарного
лікаря України від 02.06.2020 № 32;
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Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
3.2.3 особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання
щодо самоізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 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”;
Контроль за виконанням покласти на ГУ НП в Полтавській області,
Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.
4. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
дозволити:
4.1 денне відвідування одержувачами соціальних послуг територіальних
центрів соціального обслуговування, центрів надання соціальних послуг за
умови дотримання карантинних (протиепідемічних) заходів;
4.2 відвідування реабілітаційних установ для проведення індивідуальних
корекційних занять за умови дотримання карантинних (протиепідемічних)
заходів;
4.3 відновити зарахування до стаціонарних установ (закладів) соціального
захисту населення (будинків-інтернатів (пансіонату), стаціонарних відділень
територіальних центрів соціального обслуговування, центру надання
соціальних послуг) за наявності у особи негативного результату тестування на
корона вірусну інфекцію COVID-19.
Контроль за виконанням покласти на Департамент соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Термін виконання: з 10.06.2020
Термін дії: під час дії карантину
5. Внести наступні зміни до протоколу регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області
від 29.05.2020 № 17/2020:
5.1 виклавши пункт 3.3 в такій редакції:
,,діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку”.
5.2 пункт 4 виключити.
6. 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
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зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного
фахового вступного випробування:
6.1 створити групи з моніторингу дотримання рекомендацій щодо
протиепідемічних заходів під час проведення зовнішнього оцінювання та
вступних випробувань, які затверджуються постановою Головного державного
санітарного лікаря України;
6.2 проводити моніторинг дотримання протиепідемічних заходів в усіх
пунктах тестування напередодні початку кожної сесії зовнішнього оцінювання
та вступних випробувань.
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації,
Департамент
охорони
здоров’я
облдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби у
Полтавській області.
Термін виконання: невідкладно
7. Полтавському обласному центру зайнятості, філіям обласного центру
зайнятості та Кременчуцькому міськрайонному центру зайнятості дозволити:
7.1. проводити прийом клієнтів державної служби зайнятості
безпосередньо у приміщеннях центрів зайнятості у відповідності до
розроблених графіків прийому, в першу чергу за наявності варіантів підходящої
роботи та необхідності прийняття рішень щодо надання статусу безробітного,
призначення допомоги по безробіттю, припинення реєстрації в службі
зайнятості, з урахуванням наявності транспортного сполучення. При
відсутності
варіантів
працевлаштування,
транспортного
сполучення
продовжити прийом громадян, переважно з використанням засобів
дистанційної комунікації.
7.2. здійснювати прийом документів від громадян щодо реєстрації як
безробітного через засоби електронного зв’язку або скриньки
для
кореспонденції, розміщеної біля входу в приміщеннях філій обласного центру
зайнятості та міськрайонного центру зайнятості або особисто під час
проведення прийому громадян, в разі особистого звернення особи до центру
зайнятості.
7.3. проводити очне навчання у Державному навчальному закладі
,,Полтавський центр професійно-технічної освіти Державної служби
зайнятості” (далі – ЦПТО) з відвідуванням закладу освіти його здобувачами у
групах не більше 10 осіб, відновлення професійно-практичної підготовки на
виробництві за окремим графіком.
7.4 прийом клієнтів державної служби зайнятості в приміщеннях центрів
зайнятості та проведення навчання в ЦПТО здійснювати з обов’язковим
дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних заходів та вимог постанов
Кабінету Міністрів України, наказів МОН та постанов Головного державного
санітарного лікаря України.
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