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

м. Полтава

№ 21/2020

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 питання:
1. Про епідемічну ситуацію на території області в умовах продовження
карантину до 31 липня 2020 року з метою запобігання поширенню на території
області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
2. Різне.
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
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,
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, з урахуванням постанов Кабінету
Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 435 ,,Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392” та від
17 червня 2020 р. № 500 ,,Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України ”.
Термін: на період дії карантину
3. Рекомендувати райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам, органам виконавчої влади, іншим державним
органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми
власності обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів
розважальної діяльності до 22 години.
Термін: на період дії карантину
4.
Департаменту
економічного
розвитку
облдержадміністрації,
райдержадміністраціям опрацювати спільно з міськвиконкомами, об’єднаними
територіальними громадами та суб’єктами господарювання питання щодо
можливості запровадження графіків роботи підприємств, установ, організацій,
які передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від
територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання
робіт чи надання послуг.
Термін: на період дії карантину
5.
Управлінню
інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації
спільно
з
міськвиконкомами,
об’єднаними
територіальними громадами провести роботи з розробки (коригування)
маршрутів руху громадського транспорту з урахуванням змінених графіків
роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості
переміщення працівників на роботу/з роботи.
Термін: на період дії карантину
6. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації
заборонити відвідування установ і закладів соціального захисту населення, в
яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого
віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими
інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що
надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих обставинах,
крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено (кризово).
Контроль за виконанням покласти на Департамент соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
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7. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації:
7.1 продовжити посилену роз’яснювальну роботу серед населення через
засоби масової, соціальні мережі та інші канали інформації щодо важливості
дотримання протиепідемічних заходів під час погіршення епідемічної ситуації;
7.2 забезпечити інформування населення про перелік осіб, що підлягають
обов’язковій самоізоляції, а саме:
особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19,
крім осіб, які під час виконання службових обов’язків використовували засоби
індивідуального захисту відповідно до рекомендацій щодо їх застосування;
особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим діагнозом COVID-19
в легкій формі за умови, що особа не потребує госпіталізації.
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
8. 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 № 16/2020 від 23.05.2020 р.,
№ 17/2020 від 29.05.2020 р., № 18/2020 від 04.06.2020 р., № 19/2020 від
12.06.2020 р. та № 20/2020 від 19.06.2020 р. в частині, що не суперечать
Постанові 392 та постановам Головного санітарного лікаря з питань
протиепідемічних заходів, пов’язаних із захворюванням на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
2. РІЗНЕ:
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами видати з регіонального матеріального резерву
Полтавської області Полтавському обласному військовому комісаріату з метою
проведення чергового призиву громадян України на строкову військову
службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у черні-липні
2020 року з регіонального матеріального резерву для проведення
профілактичних
заходів
спрямованих
на
запобігання
поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), рукавички нітрилові – 200 шт., маска
медична, трьохшарова – 200 шт.
Термін: під час проведення призову

4

Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Департамент з КО

