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

м. Полтава

№ 29/2020

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
області.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про епідемічну ситуацію на території області та встановлення рівнів
епідемічної небезпеки для окремих адміністративно-територіальних одиниць
відповідно до актуального рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2020 р. № 36 для
Полтавської області на виконання вимог 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 COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (урахуванням змін, що внесені постановою
Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2020 р. № 956), в умовах поширення
на території області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
2. Про затвердження додаткових закладів до Переліку закладів охорони
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
(в тому числі, які перепрофілюються у разі масового надходження хворих).
3. Різне
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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. Продовжити карантин на території області до 31 грудня 2020 року
відповідно до вимог 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 COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
підрозділам центральних органів виконавчої влади відповідно до вимог
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 COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”:
3.1. З 00 год. 00 хв. 19 жовтня 2020 р. на території міста Полтава:
3.1.1. забезпечити виконання карантинних заходів «червоного» рівня
епідемічної небезпеки, визначеного рішенням Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня 2020 р.
№ 36;
3.1.2. заборонити відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім
учнів (вихованців) закладів дошкільної освіти, спеціальних шкіл, навчальнореабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних і
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю
стану здоров’я учнів (вихованців);
3.1.3. заборонити роботу торговельно-розважальних центрів в частині
діяльності розважальних закладів.
Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки
3.2. З 00 год. 00 хв. 19 жовтня 2020 р. забезпечити виконання карантинних
заходів «помаранчевого» рівня на території міст Кременчук, Горішні Плавні,
Лубни, Миргород та Гадяч, Великобагачанського, Гадяцького, Глобинського,
Гребінківського, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького,
Козельщинського, Котелевського, Кременчуцького, Лохвицького, Лубенського,
Машівського,
Миргородського,
Новосанжарського,
Оржицького,
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Пирятинського,
Полтавського,
Решетилівського,
Хорольського,
Чорнухинського, Семенівського, Чутівського та Шишацького районів
епідемічної небезпеки, визначеного актуальним рішенням Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня
2020 р № 36. для Полтавської області;
Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки
3.3. З 00 год. 00 хв. 19 жовтня 2020 р. на території Полтавської області
заборонити проведення будь-яких заходів з кількістю учасників більше ніж 10
осіб, як в приміщеннях так і на обмежених чи відкритих територіях (концерти,
зібрання тощо);
Термін: на період дії карантину
3.4. Керуватися протокольними рішеннями Державної комісії з питань
техногенно-екологічної 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, які розміщуються на офіційному
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням
http://covid19.gov.ua).
Термін: на період дії карантину
4. 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 COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), та відповідно до зонування
епідемічних загроз визначеного актуальним протоколом № 36 від 15.10.2020 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
5. 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
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епідемічної загрози, визначеного актуальним рішенням Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 15 жовтня
2020 р. № 36 для Полтавської області.
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки
2. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації взяти
до відома.
2. Затвердити додаткові заклади до Переліку закладів охорони здоров’я, які
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (в тому числі,
які перепрофілюються у разі масового надходження хворих) (Додаток 1).
3. РІЗНЕ:
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами видати з регіонального матеріального резерву
Полтавської області Головному управлінню Держпродспоживслужби у
Полтавській області для проведення профілактичних заходів спрямованих на
запобігання поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) 160 штук
респіраторів FFP 2.
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 надзвичайних ситуацій
Полтавської області (електронна пошта: uns@adm-pl.gov.ua).

Голова
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

О.СИНЄГУБОВ

Секретар
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС
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,$ogftTolt /

nonTAB CbKA

oE JIACHA

IIEPXABHA AA{IHICTPA4,fl

AETTAPTAMEITT OXOP OHr4 SAOP OB' -tt
eyn. Crpiren crxa, 44 ; M: flontana, 50 t 1, rer/Qarc +3 8O tr3X!'T:22
E-#i, ctro.i@adm-pi.gov..ug' Web: http:l I uoz'gov'ua KoA efiPnoy 020 3
3

1

HaNe

1

07

B1I

fonoei llorraecrKoi o6racuoi
Aepx(aBHor aAururcrp aIIl1.

o. cl{HeryEoBv

gp'sgxy 3 3Har{HI4M llolipurenruna euiAe\ai.IHOi curyaqii s noltascrKifi
o6nacri ra 3 MeTOTO r{eAorryrrdeHH.s noIIIl{peHH.fl t<opouanipycnoi xropoon
(covlD-19) i norcpaqeHHs. sroffi HaAaIililt MeArqHoi Aouol'toruI HaceJIeIIHIo
gepxannoi
o6lacr:i , [enapraMeHT OXOpOHT{ S,4OpOn'r flontaec ttoi o6nacnoi
oxopoHn
aAuinicrpaqii npocurr sKrtroqHrb ,4oAarKoBo Ao llepenilcy saIsIaAiB
rocTpolo
:gopon't , trKi HaAalorb ctaqionapuy MeAIztIIIy AorioMory [aqleHTaM 3
COVID-19, cnprauuHeHolo ropouaeipycoM SARSpecuiparopHolo
'CoV-L
""opo6orc
( e rorrly .racrii rilci uepenpo$imorcrbc.fl y pasi ruacoBoro HaAXoAII(eHrrs
g
TexHofel{Hoxaopnx), 3arBepAx(er{ofo piureuruna perionalssoi xoruicii nuraHb
o6nacti si'q 08
erco:roriqHoj oesnerli i na4:ei.ru ai.orux cnryaqift flonraecrxoi
rpaBIItI 202}poKy IIporoKoJI Jrtsl5 cfigyioqn 3aKJIa,qu oXopoHI'Is,4opoe'x:

V

1. Kouyualrue
rde'rpaJrbna
o6nacri.

pafto'na

uerouepqiftire ui,4npnenacTBo

"Benluco6afaqaHcbKa
rinapnx" Bluraro6ara'rascrrcoi pafionnoi pa*.'r flolraecrxoi

2. Itouynalure nenoruepqifine MeAHITHe ni4npneucrno "fno6uscrra
flonrascrrcoi

qeHrpaJrbna paftouua

riirapni" ho6uscrroi pafior*roi

pap;vr

o6lacri.

ni4npuenncteo "fpe6iHcis_crKa IIeI{rpaJIbHa
o 6lacri "'
u n ir<ap ur f p e6 iurcie crlcoi p afi oHuoi paqvI flontascrroi
p uro
""
4. KorrryHaJrbHe r+erorraepqifiHe ui4npueucrno "MautiecrKa IleHrpanbHa
odracri'
pailouHa nirapua" Marniec rofpafionnoi pa4n flonrasc'coi

3. Koiwyuanbue r{eKorvrepqifale

nerouepUifine ni4upueucrBo "Opxraqrr<a
pafio"nu nioupo" Opxuiprcoi pafionuot qu* Ilontascryi oqli:ti
6. Itovrynarmue uer<orurepuifirre uigprnelrcrno "lloltasctrra
pagn"'
oaftosna Kriigi,fiIa nixapna llorltaec ttoi pafionlroi

5. Kol,rynaJlb;Ie

qeHTpaJIbHa
IIeHTpaJIbHa

7. "KonayHaJIbHe uexouepqiftre ninnpuenrcrBo "CeMeniecbKa rleHrpaJrbna
pafiouna tirapux" CeMeuiscxoi paftonaoi pa4z.
8. Kolvryna,rrrne nercortepqifine ui4npuevicrBo "Lllfiruaqrxa rleHrpaJrbHa
paftouua tirapug" Illuuraqrroi pafionnoi pa4ra flonrarcrrcoi o6nacri.

.

.

;,,.

.

:..'.

BrxoHyBarr o6oe'.ss. .jzpexropa ,,(enapraMeHry
oxopoHi{ 3AopoB'x llonrancmoi'o6lacnoi .4epxanuoi
aaMlHlcTpaqr

lll

\lr,{l

I

F.

flasros 0532-6A-77 -LA

ro. KyPr4m(o

