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

м. Полтава

№ 38/2020

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
області.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про встановлення карантину та запровадження посилених
протиепідемічних заходів на території Полтавської області відповідно до
вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236
,,Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2”.
2. Про хід ідентифікації та паспортизації об’єктів, які становлять
потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Внесення змін та
затвердження переліку ПНО, ХНО та ОПН на території області. Графіки
впровадження СРВ НС.
3. Про затвердження Плану роботи регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області
на 2021 рік.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний
центр Міністерства охорони здоров’я України”.
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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 забезпечити з 19 грудня
2020 р. до 28 лютого 2021 р. на території Полтавської області виконання
карантинних обмежень визначених постановою Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”.
3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам спільно з Департаментом економічного розвитку, торгівлі та
залучення
інвестицій
облдержадміністрації,
Головним
управлінням
Держпродспоживслужби у Полтавській області 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: невідкладно
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з
Управлінням інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації,
міськвиконкомами, об’єднаними територіальними громадами:
4.1. Забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації
обсервації, харчування, транспортування до них осіб, зокрема від пункту
пропуску через державний кордон, що потребують обсервації, медичне
спостереження за ними;
4.2. Інформацію про стан виконання п.п. 4.1. надавати до Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації щосереди до 15.00 на електронну адресу:
uns@adm-pl.gov.ua
Координацію та контроль за виконанням покласти на Департамент з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації,
райдержадміністраціям,
міськвиконкомам,
об’єднаним
територіальним
громадам вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких
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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: невідкладно
6. Державній установі „Полтавський обласний лабораторний центр
Міністерства охорони здоров’я України” вживати заходів до збільшення
кількості тестувань у разі, коли середня кількість тестувань методом
полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу на території
регіону становить менш як 32 тестування на 100 тис населення протягом
останніх семи днів.
Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
7. Міськвиконкомам, об’єднаним територіальним громадам вживати
заходів до проведення поточної, а спільно з Державною установою
„Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я
України” заключної дезінфекції у вогнищах COVID-19, у тому числі у
домашніх осередках.
Термін: на період дії карантину
8. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації:
8.1. Забезпечити у закладах охорони здоров’я централізоване постачання
медичних газів, встановлення додаткових кисневих магістралей для
забезпечення лікування пацієнтів хворих на COVID-19, не менше 80 відсотків
ліжкового фонду, призначених для лікування таких хворих;
8.2. Забезпечити резервування для лікування пацієнтів, хворих на
COVID-19, не менше 30 відсотків ліжкового фонду області.
Термін: невідкладно
9. 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, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня
2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2”.
Термін: на період дії карантину
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10. 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, згідно норм постанови Кабінету Міністрів України від
09 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV.
Термін: на період дії карантину
11. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам, об’єднаним територіальним
громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним
підрозділам центральних органів виконавчої влади забезпечити подання щодня
керівнику робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням
коронавірусної хвороби COVID-19 на території Полтавської області, звітності в
межах своїх повноважень про виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 09 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” на електронну адресу: dozmobviddil@ukr.net
Термін: щодня до 12.00
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області,
Управління Держпраці у Полтавській області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській
області, Управління Держпраці у Полтавській області взяти до відома.
2. Затвердити Відомості про об’єкти підвищеної небезпеки Полтавської
області на 2021 рік, Перелік потенційно-небезпечних об’єктів Полтавської
області на 2021 рік, Перелік хімічно небезпечних об'єктів Полтавської області
на 2021 рік та Графік впровадження автоматизованих систем раннього
виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення
населення у разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки, які
розташовані на території Полтавської області в 2021 році.
3.
Райдержадміністраціям,
міськвиконкомам
та
об’єднаним
територіальним громадам:
3.1. Взяти інформацію до відома щодо розташування на підвідомчій
території небезпечних об’єктів.
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