полтдвськд оБллснд дЕрждвнл ддмlFIIстрдцlя
РЕГIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ПИТЛНЪ ТЕХFIОГЕННО-ЕКОЛОГIЧIIОI

БЕзпЕки I ндДзвичАйних ситуАцlй по"llтлвськоi оь.llдс],l
протокол
25 вересня 2020 року

м. Полтава

лг9

2612020

Голова: Греков е.д. - заступник голови Полтавськоi облдержалмiнiстрацiТ
Секретар: Ляшко О.С.

присутнi: члени регiональнот koMicii з питань техногенно-екологiчнот

безгiеки i надзвичайних ситуацiй Полтавськоi областi.

Засiдання комiсii проходило в режимi вiдеоселектору з головами районt]их
державних адмiнiстрацiй та керiвниками органiв Mi сцевого самовряду ван ня.
На порядок денний виносяться TaKi питанtIя:
, 1. Про епiдемiчну ситуацiю на територii областi та встановлення
карантинних заходiв ((жовтого)) рiвня епiдемiчнот небезпеки дJIя окремих
адмiнiстративно-територiальних одиниць в умовах поширення на територiТ
областi iocTpoi респiратОрноi хвОробИ coVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoм

SARS-CoV-2.

2. ПрО готовнiсть сил та засобiв цивiльного захисту областi до роботи
осiнньо-зимовий перiод 2020-2021 poKiB.

rз

3. Рiзне.

1.

сЛУхАЛИ:

Iнформачiю Щержавноi установи,,Полтавський обласний лабораторrrий
центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни".

За результатами доповiдей та з урахуваIIIIям обговоренItя регiоIIаJ]ьна
комiсiя вирiшила:
1. IнфорМацiЮ ЩержавНоТ устанОви,,ПолТавськиЙ обласний лабораторний
центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТни" взяти до вiдома.
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2. Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'сднаним територiа-пьним
громадам, структурним пiдроздiлам облдержадмiнiстрацiТ, територiаЛЬLIИМ
пiдроздiлам центраJIьних органiв виконавчоI влади вiдповiдно до ПостаноВИ
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 22 липня 2020 р. JФ 641 ,,Про встановленFIя

карантину та запровадження rrосилених протиепiдемiчних захоДiв на теритОРiТ
iз значним поширенням гостроТ респiраторноТ хвороби COVID-19, спричиненОТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY -2" (зi змiнами):

2.|. З 00 год. 00 хв. 28 вересня 2020 р. на територiТ MicT Полтава'га

МиргорОд, ,ЩикансБкого, Котелевсь-кого, Миргородського, Новосанжарського,

та

Шишацького районiв забезгlечи"ги
проведення карантинних заходiв, вiдповiдно до ((жовтого> рiвня епi/lемiчнОТ

полтавського, Решетилiвського

загрози, визначеного актуаJIьниМ рiшенням ЩержавноТ KoMiciT з пиl,ань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй jЪ 33 вiд 24 вересНя
2020 р.для ПолтавськоТ областi.

TepMill: до перегляду рiвrlя епiдемiчноТ llебезrIеки
2.2. Продовжити контроль за дотриманням суб'сктами господарюваI]ня Та
населенням в умовах карантину режиму вдягнутих засобiв iнливiдуаЛЬноГо
захи_сту, зокрема респiраторiв або захисних масок, що закривають Hic та РоТ, У
тому числi виготовлених самостiйно, дотримання соцiальноТ дистанцiТ i irrrrrими
обмеженнями, що визначенi для актуального рiвня епiдемiчноТ загрози;

TepMiH: на перiод дiТ караllтиIIу

2.З. Керуватися протокольними рiшеннями ЩержавноТ KoMiciT З

ПИТаНЬ

техногенно-екологiчноТ безпеки та надзвичайних ситуацiй щодо встановItеНоГо
рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-19 (,,зелений",,,ЖоВ'tИЙ",

,,помаранчевий" або ,,червоний") на територiТ областi або окремоТ
адмiнiстративно-територiальноi одиницi, якi розмirrцуrоться на офiltiйномУ
iнформацiйному порталi Кабiнету MiHicTpiB УкраТни (за посиланFIям
http ://covid

1

9.

gov.ua).

'ГepMirl: на перiод дii караllтиllу
3. Щепартаменту iнформачiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстlо
облдержадмiнiстрацii, райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам, об'сдItашим
широке iнформування ,tа
громадам забезпечити
територlальним

роз'яснювальну роботу серед населення щодо неухильного RиконаIltIя
карантинних заходiв, вiдповiдно до ((жовтого)) рiвня епiдемiчноТ загрози,
визначеного актуzLльним рiшенням ЩержавноТ KoMiciT з пи,гань тех}|огеI{ноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуаuiй N 33 вiд 24 вересня 2020 р. д.ltя
полтавськот областi.

Коllтроль за викоIIаIIIIям шокласти IIа f(eгrapтzrMetl,г illформаrtiйlлоТ
дiяльrtостi та комуrliкацiй з громадськiстlо облдержадм i ll icTpa uiТ.
1'epMirl: ло IIереl,JIя/tу рiвlrя еlliltемiчltоi ttебе:зtrеки

a

2.

СЛУхАЛИ:

Iнформацiю Полтавського обласного центру з гiдрометеорологiТ,
та житловощепартаменту будiвництва, мiстобулування i архiтектури

комунrшьного .ойодuрства облдержадмiнiстрачii, Служби автомобiльних дорiг
областi",
у ПЬлrаuськiй областi, ЩП ,,Агентство мiсцевих дорiг ПолтавськоТГоловного
,,Полтаваобленерго",
,,ПолтаватеплоенерГо",
областi,
Полтавськiй
управлiння Щснс Укратни у

дТ

irоквП

за результатайи доповiдей та з урахуваIlням обговоренrlя регiоtlаJlьна
комiсiя вирiшила:

1. IнформацiЮ Полтавського обласного центру

з

гiдрометеорологiТ,
житловоархiтектури
щепартаменту будiвництва, мiстобулування
комунаJIЬногО господаРства облДержадмiНiстраuiТ, СлужбИ автомобiльних лорiг
областi",
у ПЪлтавськiй областi, ЩП ,,Агентство мiсцевих дорiг ПолтавськоТ

i

поквП

,,ПолтаватеплоенеРГо", дТ

та

,,Полтаваобленерго", Головного

вiдома,
управлiння ЩСНС УкраТни у Полтавськiй областi взяти до

- 2.

Райдержадмiнiстрацiям, мiськвиконкомам

та

об'сднаним

иторiальним громадам
2.|. Забезпечити роботу оперативних штабiв з лiквiдацiТ нас.lriдкiв
надзвичайних ситуачiй та оперативних груп для безпосереднього керir]ниL(,гва

тер

:

у разi необхiдностi органiзувати цiлодобове
вiдповiдальних працiвникiв'
сит)iацiт
|ягчвання на надзвичаин1
Hi
2.2. УтОчнитИ планИ реагування

роботами,

чергуваIJня

пов'язанi

з

погiршенням погодних умов в осiнньо-зимовий перiод,
2.з. Забезпечити наповнення матерiальних резервiв з метоЮ збiльrшеrtня ТХ
обсягiв на випадок виникнення чи загрози надзвичайних ситуашiй, пов'язаних

iз

ускладненням погодних умов,

в разi

необхiдностi переглянути

Тх

номенклатуру, створити вiдповiдний запас.
TepMiH: впродовж осiнньо-зимового перiолу
2.4. Створити необхiдний резерв технiки дJIя оператиI]FIого реагуванI,1я у
випадку виникнення надзвичайних ситуацiй, пов'язаних з ускладне1I}lям
IIогодних умов.
TepMilr: ло 16.10.2020

3. Службi автомобiльних дорiг у Полтавськiй областi, ЩП

мiсцевих дорiг Полтавськоi областi",

,',Агенl,с,гt]о

райлержадмiнiсr,рацiям,
мiськвиконкомам та об'еднаним територiальним громадам]
3.1. Забезпечити готовнiсть снiгоприбиральноТ технiки та посипковоI,о
матерiалу в достатнiй кiлькостi з метою забезпечення безгrерешкодного руху
транспорту.
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з.2. Визначити та облаштувати додатковi майданчики на автошляхах
областi з метою здiйснення вiдстоювання транспортних засобiв при
виникненнi надзвичайних ситуацiй.
TepMiH: впродовrrс осiнньо-зимового перiоду

4. Головному управлiнню дснс Украiни у Полтавськiй

областi
забезпечити готовнiсть технiки пiдвищеноТ прохiдност,i, мобiльних пуrrктiв
обiгрiву та своечасне ix залучення для надання допомоги учасникам
дорожнього руху.

TepMirl: до 16.10.2020

5. Головному управлiннrо НацiональноТ полiцiТ в Полтавськiй облас,гi,
Управлiнню патрульноТ полiцiТ в Полтавськiй областi, Управлiннlо
укртрансбезпеки у Полтавськiй областi забезпечити проведення превентивних
заходiв з попередження водiiв транспортних засобiв щодо роботи у зимовий
перiод з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

TepMiH: впродовж осillньо-зимового перiолу

Полтавському обласному центру з гiдрометеорологiт забезпечиr,и
монiторинг та iнформування органiв виконавчот влади, органlв мlсцевого
самоврядування, пiдприсмств, установ i органiзацiй про можливе ускладненtlя
погодних умов в осiнньо-зимовий перiод.
TepMirr: впродовж осiнньо-зимового перiолу
;.l'

6.

Щепартаменту iнформацiйнот дiяльностi та комунiкаrцiй з
громадсЬкiстЮ облдержадмiнiстрашii спiльно з райдержадмiнiстрацiями,
мiськвиконкомами та об'сднаними територiальними громадами iгrформувати

, 7.

населення про ускладнення погодних умов.

TepMiH: впродовж осiнньо-зимового перiоду
3.

РIЗНЕ:

з
,щепартаменту з питань обороннот роботи, цивiльного захисту та взаемодiт
правоохоронними органами видати з регiонального матерiального резерву
полтавськоi областi Полтавському обласному вiйськовому koMicapiaTy з Meтolo

проведення чергового призову громадян Украiни на строкову вiйськову
службу лО ЗбройниХ СиЛ УкраТни длЯ проведення профiлактичних заходiв
спрямованих на запобiгаНня пошИренню KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-l9):
200 штук респiраторiв FFР 2,50 лiтрiв гiпохлорит натрiю, 20 лiтрiв антисептика
кЕсо Poit M+S€pt)), 500 штук рукавичок нiтрилових, 400 штук масок медичr{их
трьохшарових.
TepMiH: до 23.10.2020
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Контроль за виконанням протокольних рiшеrrь гIокласти rra f]er-rapl,aмell,t з
питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взасмодiТ з правоохоронFIими
органами облдержадмiнiстрацii.
Про виконання протокольних рiшень iнформувати ceKpeTapiaT регiона"п ьноТ
KoMiciT з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i rtадзвичайних си,гуаrtiй
uns@adm-pl.gov.ua).
ПолтавськоТ областi (електронна пошта: uns

Перший заступник голови
регiональноi KoMicii з питань ТЕ,Б i НС

с.грЕков

iдповiдальний секретар
регiональноi KoMicii з питань ТЕБ i НС

о.JIяLI]ко

В

й

