
 

 

 

 

                   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  
ПРОТОКОЛ 

 

16 березня 2020 року                     м. Полтава                                      № 5/2020 
 
 

 

 

Голова: Синєгубов О.В. – голова Полтавської облдержадміністрації. 

Секретар: Ляшко О.С. 

Присутні: члени регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області (список присутніх 

додається). 

Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних 

державних адміністрацій та керівниками органів місцевого самоврядування. 
 

Порядок денний: 
 

Щодо запобігання поширенню на території області гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. 
 

СЛУХАЛИ: 

Інформацію Голови обласної державної адміністрації, Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації, Департаменту з питань оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації. 
 

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Голови обласної державної адміністрації, Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації взяти до відома. 
 

 2. Створити Штаб оперативного реагування щодо запобігання 

поширенню на території області гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19, та затвердити склад Штабу оперативного реагування 

(додається). 
 

 3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації створити                 

колл-центр на базі Полтавського обласного центру екстреної медичної 
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допомоги та медицини катастроф із залученням психологів ГУ ДСНС України 

у Полтавській області.  

4. На території області заборонити: 

4.1. З 17 березня по 3 квітня 2020 року приймати відвідувачів закладам 

культури, ТРЦ, спортивним закладам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та 

іншим закладам харчування, розваг і послуг.  
 

4.2. З 18 березня по 3 квітня  2020 року регулярні та нерегулярні 

перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, 

міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Перевезення 

більше 10 пасажирів одночасно в тролейбусах та автомобільному транспорті, в 

автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських 

маршрутах. При цьому АТ „Укрзалізниця” дозволено здійснювати окремі 

пасажирські рейси у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо 

яких приймається в кожному окремому випадку. 
 

4.3. З 17 березня по 3 квітня 2020 року проведення всіх масових 

(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та 

інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб. Дозволено лише заходи 

необхідні для забезпечення роботи органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування.   

5. Районним державним адміністраціям, органам місцевого 

самоврядування забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів, 

магазинів побутових товарів, аптек, АЗС, банківських установ, страхових 

компаній, а також усіх підприємств критичної інфраструктури державної та 

комунальної власності та вантажного транспорту.  

6. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації тимчасово 

припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних та 

термінових. Крім того, максимально підготувати та перепрофілювати медичні 

заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. 
 

 7. Рекомендувати органам влади, підприємствам та організаціям 

забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за технічної  

можливості – також роботи в режимі онлайн. 

                                                                                                 Термін: негайно 

8. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації забезпечити інформування населення 

щодо ситуації з виявлення захворювань, спричинених коронавірусом, його 

основні клінічні симптоми та заходи профілактики. 
 

Термін: постійно 
 

 

 9. Про стан виконання та вжиті заходи звітувати щодня на 10.00 год. та               

15.00 год. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації на електронну  
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адресу: E-mail: guoz@adm-pl.gov.ua та Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації на електронну адресу:  E-mail: uns@adm-pl.gov.ua. 

 

Голова регіональної комісії   

з питань ТЕБ і НС                                                                                 О. СИНЄГУБОВ 

  

Відповідальний секретар  

регіональної комісії з питань ТЕБ і НС                   О. ЛЯШКО 
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