
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ

02 жовтня 2020 року м. Полтава № 27/2020

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 виноситься таке питання:

Про епідемічну ситуацію на території області та встановлення рівнів 
епідемічної небезпеки на території окремих адміністративно-територіальних 
одиниць в умовах поширення на території області гострої респіраторної 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

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 
із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2” (зі змінами):

2.1. З 00 год. 00 хв. 05 жовтня 2020 р. на території міста Полтава 
забезпечити виконання карантинних заходів «помаранчевого» рівня епідемічної



2

небезпеки, визначеного актуальним рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 34 від 01 жовтня 
2020 р. для Полтавської області.

Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки

2.2. З 00 год. 00 хв. 05 жовтня 2020 р. на території міст Миргород та 
Лубни, Диканського, Лохвицького, Миргородського, Новосанжарського, 
Полтавського та Шишацького районів забезпечити виконання карантинних 
заходів «жовтого» рівня епідемічної небезпеки, визначеного актуальним 
рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій № 34 від 01 жовтня 2020 р. для Полтавської області.

Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки
2.3. Керуватися протокольними рішеннями Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановленого 
рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19 („зелений”, „жовтий”, 
„помаранчевий” або „червоний”) на території області або окремої 
адміністративно-територіальної одиниці, які розміщуються на офіційному 
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням 
http://covidl9.gov.ua).

Термін: на період дії карантину

3. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області, 
Управлінню патрульної поліції в Полтавській області спільно з Головним 
управлінням Держпродспоживслужби у Полтавській області забезпечити 
контроль за встановленими на території Полтавської області обмежувальними 
заходами, відповідних рівнів епідемічної небезпеки згідно норм постанови 
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 СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2” (зі змінами), та відповідно до зонування 
епідемічних загроз визначеного протоколами № 33 від 24.09.2020 р. та № 34 від 
01.10.2020 р. Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій.

Контроль за виконанням покласти на Головне управління 
Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 
в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби у 
Полтавській області.

Термін: на період дії карантину

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним 
територіальним громадам забезпечити широке інформування та 
роз’яснювальну роботу серед населення щодо неухильного виконання 
карантинних заходів, відповідно до «помаранчевого» та «жовтого» рівнів

http://covidl9.gov.ua
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епідемічної загрози, визначеного актуальним рішенням Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 34 
від 01 жовтня 2020 р. для Полтавської області.

Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

Контроль за виконанням протокольних рішень покласти на Департамент з 
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами облдержадміністрації.

Про виконання протокольних рішень інформувати секретаріат регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і-тгадзвичайних ситуацій 
Полтавської області (електронна пошта: і ).

Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки

Г олова
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

Секретар
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС ОГЛОВА

О.СИНЄГУБОВ


