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

м. Полтава

№ 22/2020

Голова: Греков Є.А. – заступник голови 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 питання:
1. Про епідемічну ситуацію на території області в умовах дії карантину до
31 липня 2020 року з метою запобігання поширенню на території області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.
2. Про поточний стан виконання заходів щодо запобігання та протидії
пожежам у природних екосистемах Полтавської області.
3. Щодо ситуації, яка склалась на території ДП «Лохвицький спиртовий
комбінат» зі зберіганням небезпечних відходів.
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
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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”, 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”, від
17 червня 2020 р. № 500 ,,Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України ” та від 08 липня 2020 р. № 588 ,,Зміни, що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України”.
Термін: на період дії карантину
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, органам виконавчої влади, іншим державним органам,
підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності вжити
заходів щодо заборони роботи після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів
(нічних клубів), а також суб’єктів господарської діяльності з надання послуг
громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів,
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури,
крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського харчування
із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
Термін: на період дії карантину
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації,
міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади, Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області.
4. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, Департаменту культури і туризму облдержадміністрації, Головному
управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області забезпечити
контроль за виконанням заборони на діяльність закладів культури з
наповненістю понад 50 відсотків стаціонарних розміщених місць для сидіння
та/або більше однієї особи на 5 кв. метрів площі закладу культури.
Термін: на період дії карантину
5. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області, Управлінню патрульної поліції в Полтавській області, Управлінню
Укртрансбезпеки у Полтавській області, міськвиконкомам, об’єднаним
територіальним громадам вжити відповідних заходів до регулярного контролю
за дотриманням перевізниками встановлених карантинних та протиепідемічних
вимог під час перевезення пасажирів транспортом загального користування.
Термін: невідкладно
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Національної поліції
України в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області, Управління Укртрансбезпеки у
Полтавській області, міськвиконкоми, об’єднані територіальні громади.
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6. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області, Управлінню патрульної поліції в Полтавській області спільно з
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Полтавській області,
Управлінню Укртрансбезпеки у Полтавській області:
6.1. посилити здійснення заходів державного санітарно-епідеміологічного
нагляду за дотриманням санітарного законодавства, дотриманням
протиепідемічних заходів під час карантину у громадському транспорті,
закладах громадського харчування та розважальних закладах;
6.2. забезпечити проведення щоденного моніторингу виконання
протиепідемічних заходів під час карантину у громадському транспорті,
закладах громадського харчування та розважальних закладах.
Термін: на період дії карантину
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Національної поліції
України в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області, Головне управління
Держпродспоживслужби
у
Полтавській
області,
Управління
Укртрансбезпеки у Полтавській області, міськвиконкоми, об’єднані
територіальні громади.
7. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області забезпечити необхідні заходи реагування у разі звернень про
порушення вимог законодавства щодо карантинних обмежень.
Термін: на період дії карантину
8. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області
спільно з Головним управлінням Національної поліції України в Полтавській
області забезпечити проведення щоденного моніторингу виконання
протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, роботи закладів
харчування, а також розважальних закладів у нічний час доби та надавати
відповідну інформацію для узагальнення до обласного штабу з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня пов’язаної з поширенням корона вірусної хвороби COVID-19,
щоп’ятниці, до 15.00 протягом періоду дії карантину на електронну адресу:
dozmobviddil@ukr.net
Контроль за виконанням покласти на Керівника робіт з ліквідації
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру
державного рівня пов’язаної з поширенням корона вірусної інфекції
COVID-19 на території Полтавської області,
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
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За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України 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
господарства, Головним управлінням Національної поліції України в
Полтавській області:
2.1 посилити роботу:
2.1.1 щодо цілодобового моніторингу пожеж, створення та оновлення в
лісових масивах мінералізованих смуг, протипожежних розривів, проведення
ремонту спостережних веж, протипожежних водойм і доріг протипожежного
призначення, очищення від захаращень лісів і просік, де проходять лінії
електропередач ;
2.1.2 на предмет 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;
2.1.3 з контролю за дотриманням агропідприємствами, фермерами та
населенням вимог пожежної безпеки на сільгоспугіддях під час збирання
врожаю, недопущенням спалювання стерні, сухостою та сміття на
сільгоспугіддях та присадибних ділянках.
2.2 забезпечити належне виконання протокольних доручень регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій
прийнятих на засіданнях 19 червня 2020 року, протокол № 20/2020.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
Контроль за виконанням покласти на міськвиконкоми, об’єднані
територіальні громади, Головне управління ДСНС України у Полтавській
області, Полтавське обласне управління лісового та лісомисливського
господарства.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам спільно Полтавським обласним управлінням лісового та
лісомисливського господарства та іншими лісокористувачами забезпечити
облаштування навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і
садових товариств, об’єктів розміщених у лісових масивах, захисних
протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності та
вітролому з метою недопущення перекидання лісових, торфових пожеж на
будинки та споруди, а в разі виникнення пожежі на об’єктах-поширення вогню
на лісові масиви.
Термін: невідкладно та протягом пожежонебезпечного періоду
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Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС
України у Полтавській області, Полтавське обласне управління лісового
та лісомисливського господарства.
4. На виконання протокольних рішень від 9 липня 2020 року № 14
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавському обласному управлінню
лісового та лісомисливського господарства спільно з Департаментом екології та
природних ресурсів облдержадміністрації надати пропозиції до регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо
введення на період високого та надзвичайного класів пожежної небезпеки
тимчасових обмежень (заборони) на відвідування населенням лісових масивів і
лісопаркових зон, в’їзду до них автотранспортних засобів, проведення
лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт, а також полювання.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
Контроль за виконанням покласти на Полтавське обласне управління
лісового та лісомисливського господарства.
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Лохвицької районної державної адміністрації, Головного
управління ДСНС України у Полтавській області
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Лохвицької районної державної адміністрації, Головного
управління ДСНС України у Полтавській області взяти до відома.
2. Лохвицькій районній державній адміністрації, виконавчому комітету
Заводської міської ради:
2.1. Провести уточнення планів реагування на надзвичайну ситуацію,
пов’язану з потраплянням в навколишнє природне середовище небезпечних
хімічних речовин.
2.2. Переглянути наявні матеріальні резерви, провести їх уточнення та
поповнення з урахуванням потреб для ліквідації можливої надзвичайної
ситуації, пов’язаної з потраплянням в навколишнє природне середовище
небезпечних хімічних речовин.
Термін: невідкладно
3. ДП «Лохвицький спиртовий комбінат»:
3.1. Посилити охорону території, де зберігаються небезпечні відходи з
метою недопущення негативного впливу на навколишнє природне середовище,
життя і здоров’я населення;
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