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

ПРОТОКОЛ
19 червня 2020 року

м. Полтава

№ 20/2020

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації
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 виносяться такі питання:
1. Про епідемічну ситуацію на території області в умовах послаблення
протиепідемічних заходів та продовження карантину з метою запобігання
поширенню на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Про заходи щодо запобігання та протидії пожежам у природних
екосистемах Полтавської області в 2020 році.
3.
Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального
користування у Полтавській області.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України” взяти до відома.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
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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
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. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській
області, Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області забезпечити проведення комісійних перевірок за дотриманням
протиепідемічних заходів, визначених постановою 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” та постановами головного державного санітарного
лікаря України у закладах торгівлі продовольчими та непродовольчими
товарами, в тому числі на агропродовольчих ринках, закладах дошкільної
освіти, перукарнях та салонах краси, закладах фізичної культури і спорту,
закладах, що надають послуги з розміщення, закладах громадського
харчування.
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області.
Термін дії: невідкладно
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області
спільно з Головним управлінням Національної поліції України в Полтавській
області:
4.1 посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного
законодавства, у тому числі постанов головного державного санітарного лікаря
України від 9 травня 2020 р. № 20 (щодо організації протиепідемічних заходів у
перукарнях та салонах краси), від 21 травня 2020 р. № 25 (щодо організації
протиепідемічних заходів у дошкільних закладах), від 2 червня 2020 р. № 32
(щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського
харчування), від 2 червня 2020 р. № 33 (щодо організації протиепідемічних
заходів у деяких закладах фізичної культури і спорту), від 6 червня 2020 р.
№ 34 (щодо організації протиепідемічних заходів під час роботи ринків), від 6
червня 2020 р. № 36 ( щодо організації протиепідемічних заходів у закладах, що
надають послуги з розміщення);
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4.2 забезпечити здійснення державного нагляду (контролю) за об’єктами
торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами, агропродовольчими
ринками, закладами громадського харчування відповідно до встановлених
вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, затверджених головним
державним санітарним лікарем України, щоденно інформувати Полтавську
облдержадміністрацію та органи місцевого самоврядування про виявлені
порушення.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області.
Термін дії: невідкладно
5. Управлінню Держпраці у Полтавській області посилити контроль за
здійсненням протиепідемічних заходів на виробництвах із великою кількістю
працівників (більше ніж 250 осіб).
Контроль за виконанням покласти на Головне управління Держпраці
у Полтавській області.
Термін дії: невідкладно
6. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області в межах компетенції забезпечити:
6.1 посилення контролю за дотриманням громадянами, підприємствами,
установами та організаціями (різних форм власності) протиепідемічних вимог
визначених постановами головного державного санітарного лікаря України у
зв’язку з загрозою поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19);
6.2 здійснення комплексу заходів щодо посилення роботи з виявлення та
припинення
фактів
вчинення
адміністративного
правопорушення,
передбаченого статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, під час перевезення пасажирів, здійснювати охорону
публічної (громадської) безпеки і порядку на об’єктах транспортної
інфраструктури відповідно до визначеної в установленому порядку дислокації.
Контроль за виконанням покласти на Головне
Національної поліції України в Полтавській області.

управління

Термін дії: невідкладно
7.
Управлінню
інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації визначити з власниками автостанцій області окремих
осіб, відповідальних за дотримання автомобільними перевізниками та водіями
автобусів протиепідемічних норм під час посадки та висадки пасажирів.
Контроль за виконанням покласти на управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
Термін дії: невідкладно
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8.
Управлінню
інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації спільно з Головним управлінням Національної поліції
України в Полтавській області, Управлінням патрульної поліції в Полтавській
області, міськвиконкомами, об’єднаними територіальними громадами
забезпечити:
8.1 збільшення кількості транспортних засобів на міських, приміських,
міжміських, внутрішньо обласних та міжобласних автобусних маршрутах
загального користування;
8.2 виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 р. № 392 та постанов головного державного санітарного лікаря
України від 21 травня 2020 р. № 23 (щодо організації протиепідемічних заходів
під час надання послуг з перевезення пасажирів), від 30 травня 2020 р. № 31
(щодо організації протиепідемічних заходів під час надання послуг з
перевезення пасажирів залізничним транспортом).
Контроль за виконанням покласти на Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
Термін дії: невідкладно та протягом дії карантину
9. Враховуючи стабільну епідемічну ситуацію пов’язану із захворюванням
на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARSCoV-2, залишити чинними послаблення протиепідемічних заходів прийняті
рішеннями регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій відповідно до протоколів № 16 від 23.05.2020р., № 17
від 29.05.2020р., № 18 від 04.06.2020р. та № 19 від 12.06.2020р.
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області,
Полтавського обласного управління лісового та лісомисливського
господарства, Головного управління Національної поліції України в
Полтавській області, Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській
області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській
області, Полтавського обласного управління лісового та лісомисливського
господарства, Головного управління Національної поліції України в
Полтавській області, Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській
області взяти до відома.
2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам спільно з Головним управлінням ДСНС України у Полтавській
області, Полтавським обласним управлінням лісового та лісомисливського
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господарства, Головним управлінням Національної поліції України в
Полтавській області:
2.1 посилити роботу щодо забезпечення постійного моніторингу та
профілактики недопущення пожеж та проведення серед населення
роз’яснювальної роботи щодо недопущення пожеж під час перебування у
лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах, сільгоспугіддях,
присадибних ділянках;
2.2 посилити взаємодію з лісокористувачами та власниками земельних
угідь і пасовищ щодо утримання їх ділянок у належному протипожежному
стані;
2.3 розглянути питання щодо можливості застосування безпілотних
літальних апаратів і малої авіації аероклубів, інших організацій та установ, для
проведення повітряного моніторингу пожежної обстановки в природних
екосистемах у пожежонебезпечний період;
2.4 організувати взаємодію з підприємствами, установами та організаціями
різних форм власності що впроваджують діяльність у сфері цивільної авіації
для проведення моніторингу обстановки з пожежами в лісових масивах.
Контроль за виконанням покласти на міськвиконкоми, об’єднані
територіальні громади, Головне управлінням ДСНС України у
Полтавській області, Полтавське обласне управління лісового та
лісомисливського господарства.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
3. Головам місцевих комісій ТЕБ і НС, Полтавському обласному
управлінню
лісового
та
мисливського
господарства,
державним
лісогосподарським підприємствам, іншим лісокористувачам усіх форм
власності:
3.1. Продовжити роботи щодо виконання розпорядження голови
Полтавської ОДА від 12.03.2016 року № 102, яким затверджено Основні заходи
з попередження виникнення пожеж у лісових масивах Полтавської області на
2016-2020 роки;
3.2. Продовжити роботу щодо постійного підтримання у належному стані
та облаштування природних водойм пірсами або під’їздами з твердим
покриттям та під’їзними шляхами до них для заправки водою пожежної і
пристосованої техніки.
Контроль за виконанням покласти на голів місцевих комісій з питань
ТЕБ і НС.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам:
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4.1 організувати перевірки готовності комунальних підприємств до
проведення робіт з утримання місць видалення твердих побутових відходів у
належному протипожежному стані;
4.2 встановити контроль за виконанням комплексу заходів із зниження
пожежної небезпеки та попередження загорянь на місцях видалення твердих
побутових відходів;
4.3 вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і
виробничих відходів на сільськогосподарських угіддях та прилеглих до них
територіях;
Контроль за виконанням покласти на
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади.

райдержадміністрації,

Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
5. Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області:
5.1. забезпечити накопичення необхідної кількості води у водосховищах та
утримання в технічно-справному стані водорегулюючих споруд на потенційно
пожежонебезпечних ділянках осушувально-зволожувальних систем області
поверхневих покладів торфу, які розміщені вздовж річок.
Термін:протягом пожежонебезпечного періоду
5.2. надати до Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації перелік пірсів
та місць по відбору води з твердим покриттям із зазначенням точних координат
на топографічних картах.
Термін:до 06.07.2020 року
5.3 зобов’язати власників ставків, озер, водосховищ, каналів, гідроспоруд
тощо, які межують із лісовими масивами та поверхневими покладами торфу
облаштувати об’єкти пірсами або під’їздами з твердим покриттям для забору
води пожежною технікою.
Термін:до 06.07.2020 року
5.4 надати до Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації перелік
наявних в області систем зволоження та меліорації, їх технічний стан та точні
координати на топографічних картах.
Термін: до 06.07.2020 року
Контроль за виконанням покласти на Регіональний офіс водних
ресурсів у Полтавській області.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
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6.
Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства,
державним
лісогосподарським
підприємствам,
іншим
лісокористувачам усіх форм власності:
6.1. невідкладно здійснювати оповіщення для залучення підрозділів
Головного управління ДСНС України у Полтавській області при виникненні
пожежі в лісових масивах області;
Термін: постійно
6.2. забезпечувати старшу посадову особу Головного управління ДСНС
України у Полтавській області, яка прибула до місці пожежі, картографічними
матеріалами (картами) з розподілом на квартали із зазначенням штучних та
природних джерел водопостачання з нанесенням місць можливої заправки
водою;
Термін: постійно
6.3. забезпечувати зустріч та безпечний супровід сил та засобів Головного
управління ДСНС України у Полтавській області до місць виникнення пожеж
та заправки техніки водою;
Термін: постійно
6.4. забезпечувати наявність лісничого відповідного лісового масиву, в
якому виникла пожежа у штабі на пожежі;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
6.5. продовжити обмеження руху транспортних засобів по території
лісових масивів в пожежонебезпечний період;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
6.6 передбачити наявність запасу паливно-мастильних матеріалів для
проведення дозаправки, пожежної, інженерної та спеціальної техніки
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, що може бути
задіяна на гасіння пожеж;
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
6.7. спільно з Головним управлінням Національної поліції України в
Полтавській області продовжити роботу по встановленню осіб, які допускають
порушення правил пожежної безпеки в лісах та вживати до них заходи впливу
відповідно до чинного законодавства.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
Контроль за виконанням покласти на Полтавське обласне
управління лісового та мисливського господарства, державним
лісогосподарським підприємствам, інших лісокористувачів усіх форм
власності.
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7. Полтавському обласному центру з гідрометеорології, Полтавському
обласному управлінню лісового та мисливського господарства, постійно
проводити моніторинг ступеню пожежної небезпеки в лісах області, відповідну
інформацію щоденно надавати зацікавленим установам, організаціям та
суб’єктам господарювання.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
8. Чутівській, Карлівській, Лубенській, Пирятинській районним
державним адміністраціям зобов’язати підприємства, установи та організації
незалежно від форм власності – лісокористувачів і користувачів земельних
ділянок з покладами торфу – визначити відповідальну особу та порядок
залучення техніки для підвозу води, допоміжної та інженерної техніки для
гасіння лісових і торф’яних пожеж та надати перелік вказаної техніки до
Головного управління ДСНС України у Полтавській області на електронну
адресу: poltava@dsns.gov.ua
Термін: до 01.07.2020 року
9.
Полтавській,
Миргородській,
Лохвицькій,
Решетилівській,
Гребінківській, Великобагачанській, Машівській районним державним
адміністраціям надати інформацію щодо переліку техніки для підвозу води та
списки відповідальних осіб лісокористувачів та користувачів земельних
ділянок з покладами торфу до Головного управління ДСНС України у
Полтавській області на електронну адресу: poltava@dsns.gov.ua
Термін: до 01.07.2020 року
10. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, Полтавському обласному управлінню лісового та мисливського
господарства, Регіональному офісу водних ресурсів у Полтавській області,
Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області комісійно
провести обстеження технічного стану утримання та можливості забору води з
пірсів та під’їздів з твердим покриттям для забору води пожежною технікою,
акти обстеження до 15.07.2020 р. надати до Департаменту з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Термін: невідкладно
11. Державній екологічній інспекції Центрального округу, Головному
управлінню Національної поліції в Полтавській області, Державним
підприємствам лісового господарства посилити контроль та притягнення до
відповідальності винних у спалюванні рослинності в заплавах річок і на
торфовищах, стерні, сухостою та сміття на сільгоспугіддях, присадибних
ділянках.
Термін: невідкладно та на протязі пожежонебезпечного періоду
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12. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій з означеного питання, визначивши проблемні
моменти щодо протидії пожежам в екосистемах в пожежонебезпечний період
2020 року та шляхи оперативного їх вирішення.
Контроль за виконанням покласти на
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади.

райдержадміністрації,

Термін: невідкладно
13. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед
населення щодо недопущення пожеж під час перебування в лісових масивах,
лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних
ділянках та недопущення спалювання сухої рослинності та сміття, а у разі
допущення пожеж про адміністративну та кримінальну відповідальність за
вчинення таких дій.
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
14. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації створити:
14.1 обласну комісію з питань перевірки виконання протипожежних вимог
користувачами земельних ділянок лісового фонду різної форми власності;
14.2 обласний штаб з запобігання та оперативної ліквідації пожеж в
екосистемах.
Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації.
Термін: невідкладно
15. Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації,
адміністраціям установ природно-заповідного фонду забезпечити моніторинг та
стан виконання протипожежних заходів в умовах пожежонебезпечного періоду
2020 року на об’єктах природно-заповідного фонду Полтавської області.
Контроль за виконанням покласти на Департамент екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.
Термін: невідкладно та на протязі пожежонебезпечного періоду
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3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Служби автомобільних доріг у Полтавській області,
Управління патрульної поліції в Полтавській області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Служби автомобільних доріг у Полтавській області,
Управління патрульної поліції в Полтавській області взяти до відома.
2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 879 від
27 червня 2007 року (зі змінами) Службі автомобільних доріг у Полтавській
області спільно з Управлінням Укртрансбезпеки у Полтавській області,
Управлінням патрульної поліції в Полтавській області, ГУ Національної поліції
України в Полтавській області, Управлінню інфраструктури та цифрової
трансформації облдержадміністрації забезпечити вжиття невідкладних заходів
в умовах підвищеної температури повітря для запобігання можливому
пошкодженню або руйнуванню автомобільних доріг, а саме:
2.1 реалізацію порядку здійснення габаритно-вагового контролю та
справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або
габаритні параметри яких перевищують нормативні;
2.2 інформування всіх зацікавлених осіб (учасників дорожнього руху)
щодо ставок плати за проїзд автомобільними дорогами загального
користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні;
2.3 обмеження або заборону руху на окремих ділянках автомобільних доріг
загального користування в умовах загрози пошкодження та руйнування
автомобільних доріг через підвищену температуру повітря, відповідно до
Законів України ,,Про дорожній рух” та ,,Про Національну поліцію” та
,,Порядку проведення тимчасового обмеження або заборони руху транспортних
засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках
автомобільних доріг загального користування”, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України № 879 від 27 червня 2007 року (зі змінами).
Контроль за виконанням покласти на Службу автомобільних доріг у
Полтавській області, Управління Укртрансбезпеки у Полтавській області,
Управління патрульної поліції в Полтавській області, ГУ Національної
поліції України в Полтавській області, Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
Термін: постійно
Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Департамент з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
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