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

м. Полтава

№ 8/2020

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:
Про переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області у режим надзвичайної ситуації та
вжиття невідкладних заходів для стабілізації епідемічної ситуації, пов’язаної з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом
SARS-CoV-2.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації.
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Головного управління ДСНС України у Полтавській області, Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації взяти до відома.
2. На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від
25 березня 2020 р. № 338-р ,,Про переведення єдиної державної системи
цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації” Департаменту з питань
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оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами
облдержадміністрації,
Департаменту
охорони
здоров’я
облдержадміністрації розробити розпорядження голови облдержадміністрації
щодо переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області у режим надзвичайної ситуації,
передбачивши:
строк переведення територіальної підсистеми єдиної державної системи
цивільного захисту Полтавської області у режим надзвичайної ситуації до 24
квітня 2020 року;
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної
надзвичайної ситуації.
3. На виконання рішень Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 5 від 25.03.2020)
райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування, у разі виявлення
на території області захворювання людей на гостру респіраторну хворобу
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити:
визначення та маркування меж територій карантину шляхом
встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливого режиму
проведення протиепідемічних заходів;
інформування населення про визначення меж територій карантину, а
також впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів;
належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, місця
відпочинку тощо) контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах в/із
територій карантину, осередків спалаху інфекційної хвороби;
2-х разовим харчуванням осіб, які здійснюватимуть чергування на
контрольно-пропускних пунктах;
пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають у неї за
умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрією і
заповнення медико-санітарної декларації та направлення на обстеження осіб з
підозрою на гострі респіраторні захворювання;
обмеження руху громадського транспорту у містах, за винятком
перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств та установ,
які забезпечують життєдіяльність населення;
проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних,
санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної
дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших
територій населених пунктів;
надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим
малозахищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати
комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої
необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників
соціальних служб, громадських та волонтерських організацій;
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контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної
дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та
ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку провести
маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення
дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней;
доведення до населення рекомендацій щодо обмеження пересування
громадян на власному автомобільному транспорті між населеними пунктами,
районами та регіонами України;
створення територіальних формувань цивільного захисту із залученням
громадських та волонтерських організацій для проведення великих обсягів
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення заходів із
санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, транспорту та
об’єктів;
спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації:
проведення верифікації спроможності надання медичної допомоги
хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2, всіма закладами охорони здоров’я відповідно до схем їх
перспективного перепрофілювання у разі масового надходження хворих на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом
SARS-CoV-2. Переліки зазначених закладів охорони здоров’я направити на
затвердження регіональній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Полтавської області;
переведення усіх закладів охорони здоров’я на суворий протиепідемічний
режим, створення мобільних медичних бригад з метою активного виявлення і
надання допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;
визначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою їх
обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації забезпечити
участь медичних працівників на контрольно-пропускних пунктах (в складі
чергової групи) із засобами медичного призначення (безконтактними
термометрами, засобами індивідуального захисту та необхідною кількістю
примірників медико-санітарних декларацій).
5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з
райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування визначити та
надати Міністерству охорони здоров’я України перелік об’єктів соціальної
сфери (заклади освіти, госпіталі, санаторії, профілакторії, палаци культури та
спорту, виставкові центри, павільйони, тощо) які можливо буде додатково
переобладнати у лікувальні заклади для стаціонарного лікування хворих на
COVID-19 на випадок перевантаження закладів охорони здоров’я.
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6. З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, серед громадян похилого
віку та осіб з інвалідністю, дітей, які проживають в закладах соціального
захисту (будинках-інтернатах для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,
стаціонарних відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) рекомендувати Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації:
обмежити переміщення персоналу за межі стаціонарних закладів
соціального захисту, де підопічні/вихованці проживають постійно (далі –
заклад);
забезпечити можливість проживання/відпочинку працівників, які
безпосередньо обслуговують підопічних/вихованців та залишаться у закладі, до
закінчення карантину (за згодою працівників);
переглянути режим роботи закладів для забезпечення роботи/відпочинку
персоналу, який залишиться в закладах до закінчення карантину;
спільно з Департаментом фінансів облдержадміністрації забезпечити
фінансування за рахунок загального фонду обласного бюджету видатків
будинкам-інтернатам (пансіонату) системи соціального захисту населення на
організацію роботи в умовах карантину (виплати заробітної плати з
нарахуваннями, придбання для обслуговуючого персоналу засобів
індивідуального захисту, постільної білизни, для підопічних продуктів
харчування довгострокового зберігання) шляхом наближення лімітних
асигнувань IV кварталу з послідуючим винесенням на розгляд чергової сесії
обласної ради питання перерозподілу річного розпису асигнувань.
7. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня
2020 року № 211(зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2020 року № 239) внести наступні зміни до протоколу
від 16.03.2020 № 5/2020 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області:
у підпунктах 4.1, 4.3 пункту 4 слова і цифри ,,по 3 квітня 2020 року»
замінити словами і цифрами до ,,до 24 квітня 2020 року”;
підпункт 4.2. пункту 4 викласти в такій редакції:
,,4.2. До 24 квітня 2020 р.:
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним
транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і
міжобласному сполученні, крім перевезення:
- легковими автомобілями;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортними
засобами підприємств, закладів та установ, за умови забезпечення водіїв та
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, в межах
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з
органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
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- в одному міському електричному (тролейбус) та автомобільному
транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на
міських маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини
кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою
транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, за умови
перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання
відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, крім перевезення
автомобільними транспортними засобами передбаченими в абзаці четвертому
цього підпункту;
- в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярні
пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі
маршрутного таксі, кількості пасажирів, яка однозначно не перевищує
половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною
характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційних
документах, за умови перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення
пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному
сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним
перевізникам, які виконують такі перевезення.”;
пункт 5 викласти в такій редакції:
,,5. Районним державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування до 24 квітня 2020 р. заборонити роботу суб’єктів
господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів
громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торгівельно-розважальних
центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів
культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім:
торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами,
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,
засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобами
індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та
протиепідемічних заходів;
провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів,
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів,
технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з
ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу
засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних
та протиепідемічних заходів;
торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень, за умови
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забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.”.
8. Контроль за виконання протокольних рішень покласти та секретаріат
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС Полтавської області.

Голова регіональної комісії
з питань ТЕБ і НС

О. СИНЄГУБОВ

Відповідальний секретар
регіональної комісії з питань ТЕБ і НС

О. ЛЯШКО

