
 
 

                   ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

 

 31 березня 2020 року                      м. Полтава                                      № 9/2020 
 
 

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: 

1. Про виконання карантинних вимог під час проведення релігійних 

заходів.  

2. Про посилення заходів щодо недопущення скупчення людей в місцях 

масового відпочинку. 

3. Про організацію та додержання самоізоляції (обсервації) особами, які 

мали контакт з хворими або хворіють на гостру респіраторну хворобу              

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, але не потребують 

госпіталізації. 
 

 

1.СЛУХАЛИ: Інформацію Департаменту культури та туризму 

облдержадміністрації. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Департаменту культури та туризму облдержадміністрації 

взяти до відома. 
 

 2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам спільно з правоохоронними органами, враховуючи 

наближення масових релігійних свят (Великдень, Рамадан, Вербна неділя та 

подальші поминальні дні), забезпечити розробку заходів щодо забезпечення 

охорони громадського порядку біля культових об’єктів,  проведення 

роз’яснювальної роботи серед місцевих релігійних організацій щодо 

необхідності карантинного обмеження на період надзвичайної ситуації 

проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій в 
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культових будівлях, інших місцях богослужінь або релігійних зібрань, місцях 

паломництва, а також перебування громадян у таких будівлях та місцях. 
 

3. Департаменту культури та туризму облдержадміністрації провести 

попереджувально-профілактичні заходи серед релігійних організацій, які б 

виключили можливість конфліктних ситуацій на релігійному ґрунті до 

стабілізації епідемічної ситуації, рекомендувати релігійним організаціям 

області у разі проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, процесій, 

зібрань проводити їх за межами закритих приміщень, дотримуючись 

відповідних дистанцій між людьми, обмеження кількості людей, що приймають 

участь (до 10 осіб), забезпечивши їх індивідуальними засобами захисту та 

унеможливити фізичний контакт з церковними предметами, або забезпечити 

вищевказані заходи в режимі реального часу через місцеві електронні засоби 

інформації та телебачення. 
 

4. Інформацію про проведену роботу подавати до Департаменту   

культури та туризму облдержадміністрації на електронну адресу:  

religion@adm-pl.gov.ua 
 

5. Контроль та узагальнення інформації покласти на Департамент 

культури та туризму облдержадміністрації. 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області. 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області взяти до відома.  
 

2. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам визначити можливі місця масового скупчення людей 

(парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики), перелік яких направити до 

відділу  (відділення) Головного управління Національної поліції в Полтавській 

області та управлінь патрульної поліції в Полтавській області. 
 

 3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам спільно з представниками Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області, з метою вжиття додаткових заходів 

щодо недопущення поширення на території області гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до  

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211                           

(зі змінами): 
 

  3.1. Максимально обмежити перебування громадян у місцях масового 

відпочинку (парки, сквери, дитячі та спортивні майданчики), в тому числі на 

узбережжі річок та водойм. 

mailto:religion@adm-pl.gov.ua
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 3.2. Забезпечити встановлення інформаційних стендів (табличок) з 

попередженням про карантинні заходи та відповідальність за їх порушення. 
 

   4. Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області. 
 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,   

Головного управління Національної поліції в Полтавській області. 
 
 
 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,   

Головного управління Національної поліції в Полтавській області взяти до 

відома. 
  

 2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 

2020 р. № 241 „Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 р. № 211”  райдержадміністраціям, міськвиконкомам та 

об’єднаним територіальним громадам: 
 

 2.1. Спільно з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 

забезпечити облаштування спеціалізованих закладів для організації обсервації 

(ізоляції), їх забезпечення необхідними засобами (в тому числі засобами 

індивідуального захисту), медичним спостереженням, харчуванням та мати 

розрахунок необхідної кількості обслуговуючого персоналу.  
 

 2.2. Спільно з Управління інфраструктури та цифрової трансформації 

облдержадміністрації і Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації 

забезпечити транспортування осіб до місця обсервації (ізоляції). 
  

3. Райдержадміністраціям, міськвиконкомам та об’єднаним 

територіальним громадам спільно з представниками Головного управління 

Національної поліції в Полтавській області та Департаментом охорони здоров’я 

облдержадміністрації забезпечити дотримання умов карантину особами, які 

мали контакт з хворими або хворіють на гостру респіраторну хворобу                

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, але не потребують 

госпіталізації. 
 

 4. Збір та узагальнення інформації покласти на Департамент охорони 

здоров’я облдержадміністрації та Головне управління Національної поліції в 

Полтавській області. 

Термін: невідкладно – до стабілізації епідемічної ситуації 
 
 

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечити інформування населення щодо ситуації з 

виявлення захворювань на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, її основні клінічні симптоми та заходи 

профілактики. 

Термін: постійно 
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5. Bianosi4arrnuru BuKoHaBrIsM y3ar€ubHerry in$opuaqiro noAau.I Ao 12.00 roa.
03.04.2020 go cerperapiary perionalsnoi xorvricii g nuranb rexHoreHHo-eKoJlori.rHoi

B iruosiAar s*fi r ceKperap
perionamnoi rcorraicil3 rrrmarrb TEE i HC @4 o.ruIIIIKo

li, I



.{o4aror Ao rlporoKony
nia 3 1.03.2020 Ng912020

IIEPEJIIK
uicqr po:nrirqenls. Ta o6'exrie ycix $opvr BJlacuocri , xri Moxyrb Bl4Kopl4crani Nts,

ruMqacoBoi o6cepnaqii (i:onaqii) .

11e

s/rr
Hafiuenynauur 3acna4y

A4pec (pafton, na:na
HaceJreHoro rryHKTy, Ha3Ba

syrr.rqi, HoMep 6yllrsxy)

Kimricrr
xiltrar

Kinrricrr
nixro-
uicqr

I Oinix cnopruBHoro o3AopoBqoro KoMnneKcy

<CynyrHuro) Ar{Tqqoro 3aKJIaAy o3AopoBneHHq

ra siAnoqprHry <3opxuufi> KpeueH.ryurxoi
uicrnoi pa.upr

llorrascrra o6racrr
n.fopiruHi fhanni,
c. [rrlutpinra,
svr.Cnoofl4sHa 18a

25 75

2. Kouyuamne niguplEenlcrso "f aAsurxl4fi
o6 nacnuit ry6epxymosHuft canaropifi "

llorrasclKa o6racrr.
Ivr. faA.f,.{,
syr. Mar o 6yl uu\ascsxa, I I 2

t0 25

aJ. fyproxurox roreJlbHoro rurry TOB IIBII
"IHreparpocepnic"

flomagcrxa o6racu
,{uxancrxufi paitou,
c. Craci

t2 25

A forem < Xyropeqs> flonrascsxoi o6racri
Iluprruncrxuit pafion
c. Bernra Kov.ra

IJ 26

5. fivl xuuit 3 aKJr aA o3Aop oBneHH.s ra e iAnoqI4HKy

< EpyAur>
flomascsKa o6racrs.
Kperr,reHuyurxuft pafi ou,
c. llororu

t0 30

6. Cnopruruo-os4oponuufi ra6ip HaqioHanbHoro
ne4aroriuuoro yninepclErety itr,l. M.lI. [paro-
MaHoBa <Cvra>

llomascrKa o6racrr
lr. Jly6nra
svr. Crenoea. I35

18 72

7. lvrmuuitos4opoeuufi IIeHTp"Mupropo4ebKkrir" florrascrKa o6racrr
Mupropo4crrvrfi paftoH, c.

Onedipisra

75 150

B. Me4u.rnufi rreHTp "Hoei Cauxapu"
uarrioHamHoi reapaii Vnpainu

llorraecbKa o6lac'ri
cN{r. Hoei Canxapu
eyr. Kypoprga,44

50 100

9. fyproxurox npo$ecifiHoro afpapHofo liqero
iu.I.f. Eopo-reucmoro

llorraecrxa o6racm
M. Penrerzrierca
eyr. floxposcrna,8l

35 150

10 Crpynrypnrafi niapoaair <Cauaro-pifi irr,l

M.forors>> perionalruoi $ilil <fIieAeHHa

sani3Hr,rqs)

llorrascrxa o6racm
n. Mupropo4
nyn.MupropoAcbKLrx
tusislia,22

182 322

ll Cneqianisoeauuft Mupropo4crxr.rft caHaropfi
<Crasa)

florraeclKa o6racrr
rra. MzpropoA
syr. Xapxiecr,xa,22

96 190

t2 MPU MBC Vxpaiuu <Mupropo4> florraecrxa o6.nacru
n. Mupropo4
syr.VxpaiHcsra,60

36 144

llepenecu4 poSory KolrynanbHoro ni4uplzenacrBa (lloJrraBcbKa o6nacna rriHi'IHa
iu$eKrlifiHa JriKapH.s nomailcbKoi o6rauroi pa1;Lr>>,v pe)KI{M in$erqifiHoro urIII{raIIro

Arll niKyBaHHn xBopHX ra 3 rliAo3poro Ha COVID-l9 s 01 .04.2020 p

[rip ercrop [enapravreHTy oxop o HI4 3AopoB' -r o 6n4epx a4l'li ni crp aqf
B. JII4CAK


