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

м. Полтава

№ 23/2020

Голова: Греков Є.А. – заступник голови 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 та дотримання карантину з
метою запобігання поширенню на території області гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Щодо проведення оздоровлення дітей на території області у серпні
2020 року в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
3. Про посилення заходів протипожежної безпеки під час полювання на
території області.
4. 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 відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 ,,Про встановлення
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території
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із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”:
2.1 продовжити виконання карантинних (протиепідемічних) заходів;
Термін: на період дії карантину
2.2 керуватися рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановленого рівня
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (,,зелений”, ,,жовтий”,
,,помаранчевий” або ,,червоний”) на території
області або окремої
адміністративно-територіальної одиниці, яке розміщується на офіційному
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням
http://covid19.gov.ua);
Термін: з 01.08.2020 та на період дії карантину
2.3 у разі відсутності рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про встановлення рівня
епідемічної небезпеки, застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для
,,зеленого” рівня епідемічної небезпеки.
Термін: з 01.08.2020 та на період дії карантину
3. Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій
облдержадміністрації, райдержадміністраціям спільно з міськвиконкомами,
об’єднаними територіальними громадами та суб’єктами господарювання
опрацювати питання щодо можливості запровадження на період дії карантину
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
Контроль за виконанням покласти на Департамент економічного
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації.
4.
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
Контроль за виконанням покласти на Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації.
5.
Управлінню
інфраструктури
та
цифрової
трансформації
облдержадміністрації, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації
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організувати перевезення осіб, зокрема від пунктів пропуску через державний
кордон, що потребують обсервації, медичне спостереження за ними.
Термін: на період дії карантину
Контроль за виконанням покласти на Управління інфраструктури та
цифрової трансформації облдержадміністрації, Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації.
6. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним
громадам вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких
осіб та осіб, які одиноко проживають, серед осіб похилого віку, осіб з
інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний
соціальний супровід.
Контроль за виконанням покласти на Департамент соціального
захисту населення облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
7. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області в межах компетенції забезпечити посилення контролю за дотриманням
громадянами, підприємствами, установами та організаціями (різних форм
власності) протиепідемічних вимог визначених постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 р. № 641 ,,Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” та
постановами Головного державного
санітарного лікаря України у зв’язку із загрозою поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19).
Контроль за виконанням покласти на Головне
Національної поліції України в Полтавській області.

управління

Термін дії: невідкладно
8. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації:
8.1 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;
8.2 забезпечити інформування щодо визначення Державною комісією з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відповідного
рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 (,,зелений”, ,,жовтий”,
,,помаранчевий” або ,,червоний”) на території
області або окремої
адміністративно-територіальної одиниці.
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

4

Термін: на період дії карантину
9. Залишити чинними рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в частині, що не суперечать
Постанові 641 та постановам Головного державного санітарного лікаря з
питань протиепідемічних заходів, пов’язаних із захворюванням на гостру
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації взяти до
відома.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:
2.1 спільно з Державною установою „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України” провести аналіз епідемічної
ситуації в області, захворювання населення та окремо дітей і подати матеріали
до регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Полтавської області;
Термін: до 10.08.2020
2.2 спільно з Головним управлінням Держпродспоживслужби в
Полтавській області обстежити дитячі заклади оздоровлення та відпочинку
щодо дотримання протиепідемічних вимог та рекомендацій Головного
державного санітарного лікаря з наданням висновків і пропозицій до
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій Полтавської області;
Термін: до 10.08.2020
2.3 до отримання висновків та прийняття відповідного рішення
регіональною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Полтавської області не проводити на території області
заходи з оздоровлення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Полтавського обласного центру з гідрометеорології,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Полтавського
обласного управління лісового та лісомисливського господарства,
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації.
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За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Полтавського обласного центру з гідрометеорології,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Полтавського
обласного управління лісового та лісомисливського господарства,
Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації 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 щодо забезпечення постійного моніторингу та
профілактики недопущення пожеж та проведення серед населення
роз’яснювальної роботи про недопущення пожеж під час перебування у лісових
масивах, лісосмугах, заплавах річок, на торфовищах;
2.2 посилити взаємодію з користувачами мисливських угідь щодо
дотримання протипожежних вимог;
2.3 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, 13 липня
2020 року протокол 22/2020.
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. Полтавському обласному управлінню лісового та лісомисливського
господарства спільно з користувачами мисливських угідь:
3.1 під час проведення інструктажів з питань техніки безпеки проводити
роз’яснювальну роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки під час
полювання;
3.2 вжити заходів щодо недопущення пожеж на територіях мисливських
угідь.
Термін: протягом пожежонебезпечного періоду
Контроль за виконанням покласти на Полтавське обласне управління
лісового та лісомисливського господарства.
4. Полтавському обласному управлінню лісового та лісомисливського
господарства:
4.1 проводити моніторинг фактичної пожежної небезпеки на території
області в період високого та надзвичайного класів пожежної небезпеки та
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