
  

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

      19  травня 2021 року м. Полтава № 12/2021 
 

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. 

 

На порядок денний виносяться такі питання:  

1. Про заходи місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення 

готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації в умовах 

ускладнення воєнно-політичної обстановки. 

2. Про заходи щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього 

незалежного оцінювання/вступних випробувань в умовах здійснення 

протиепідемічних заходів з протидії поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

3. Про стан протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості на 

території міст Полтава, Кременчук та Горішні Плавні.  

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 

 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

 

1. Інформацію Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації взяти 

до відома.  
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2. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з 

райдержадміністраціями, територіальними громадами забезпечити: 

 

2.1. Уточнення планів цивільного захисту на особливий період, 

коригування заходів щодо приведення у вищий ступінь готовності до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та провести з ними 

штабне тренування щодо дій в умовах особливого періоду; 

                                                                                       Термін: до 26.05.2021 

 

2.2. Уточнення порядку оповіщення органів управління, суб’єктів 

господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху, а 

також тексти звернень до населення, які повинні передаватися через мережі 

радіомовлення і телебачення в разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

                                                                                       Термін: до 01.06.2021          
 
2.3. Перевірку готовності територіальної та місцевих систем 

централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем 
оповіщення з практичним запуском сигнально-гучномовних пристроїв (сирен) 
та доведенням до населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту 
через засоби масової інформації із завчасним (за 2–3 дні) попередженням 
населення про проведення зазначеної перевірки; 

                                                                                         Термін: до 27.06.2021 

 

2.4. Виконання заходів, передбачених Планом основних заходів 

цивільного захисту на 2021 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2020 р. № 1659, з урахуванням обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2; 

                                                                                                Термін: постійно  

 

3. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, територіальним громадам спільно з суб’єктами 

господарювання - балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту 

забезпечити: 

 3.1. Проведення позапланових оглядів захисних споруд цивільного 

захисту (далі – захисні споруди) та інших споруд, призначених для укриття 

населення (персоналу, працівників), результати яких оформити актами 

обстеження (за затвердженою формою відповідно до наказу Міністерства 
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внутрішніх справ України від 09.07.2018 № 579) та відповідною фото 

фіксацією; 

  Контроль за виконанням покласти на  Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                        Термін: до  01.06.2021 

 

4. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, територіальним громадам спільно з суб’єктами 

господарювання - балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту 

забезпечити: 

4.1. Коригування персонального складу, а в разі необхідності створення 

формування (призначення відповідальних осіб) з обслуговування фонду 

захисних споруд і проведення з ними тренування щодо порядку дій із 

приведення об’єктів такого фонду у готовність до прийняття населення 

(персоналу, працівників) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій із 

практичним відпрацюванням заходів, пов’язаних із підготовкою таких споруд 

до заповнення; 

4.2. Створення запасів матеріалів, обладнання, інструменту та медичних 

засобів, необхідних для приведення у готовність та укомплектування захисних 

та інших споруд, призначених для укриття всіх категорій населення відповідно 

до «Переліку майна необхідного для доукомплектування захисних споруд» 

затвердженого наказом МВС України від 09.07.2018 № 579; 

4.3. Формування переліків суб’єктів господарювання, техніки та 

обладнання, що будуть задіяні до проведення відповідної роботи; 

4.4. Оновлення, а в разі відсутності встановлення покажчиків руху та 

табличок біля входу до захисних та інших споруд, призначених для укриття 

населення. 

Контроль за виконанням покласти на  Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                        Термін: до  01.06.2021 

 

5. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації: 

5.1.  Розробити ,,Порядок оповіщення органів управління, суб’єктів 

господарювання та населення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій” у відповідності до п.п. 2.2. п.2 цього протоколу; 

                                                                                        Термін: до  01.06.2021 

 

5.2. Забезпечити укладання договорів з операторами мобільного 

зв’язку/мереж щодо оповіщення населення через смс-розсилання повідомлень 

про можливу загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в межах області; 

                                                                                        Термін: до  01.06.2021 
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5.3. Надати узагальнену інформацію до облдержадміністрації,                   

щодо готовності систем оповіщення в розрізі районів та територіальних громад 

(в табличному варіанті); 

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

5.4. На підставі виконаної роботи по п.п. 3.1. п. 3 цього протоколу 

визначити конкретні заходи щодо приведення у готовність захисних споруд 

цивільного захисту та інших споруд, що можуть бути задіяні для захисту 

населення, насамперед від застосування звичайних засобів ураження, а також 

щодо забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення (в розрізі територіальних громад); 

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

6. Територіальним громадам спільно з  суб’єктами господарювання –

балансоутримувачами захисних споруд цивільного захисту визначити 

відповідальних за даним напрямком осіб, з числа представника територіальної 

громади та представника балансоутримувача, на території підпорядкування 

яких перебувають захисні споруди. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.                                                                                                       

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

7. Структурним підрозділам облдержадміністрації (в межах компетенції), 

райдержадміністраціям, територіальним громадам забезпечити приведення в 

готовність захисних та інших споруд державної та комунальної форми 

власності, призначених для укриття персоналу найбільш важливих для 

економіки та безпеки держави суб’єктів господарювання, закладів охорони 

здоров’я, об’єктів критичної інфраструктури, суб’єктів господарювання, що 

забезпечують життєдіяльність зазначених об’єктів і населених пунктів. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.                                                                                                       

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

8. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області: 

8.1.  Спільно із суб’єктами господарювання забезпечити організацію та 

проведення додаткових заходів на хімічно небезпечних об’єктах щодо 

мінімізації розповсюдження небезпечних хімічних речовин (далі – НХР) у 

випадку руйнування зазначених об’єктів, зокрема інженерно-технічних заходів 

щодо обмеження розповсюдження НХР (обвалування ємностей із НХР, 

приведення в готовність аварійних збірних ємностей, пристроїв для локалізації 

розповсюдження НХР тощо), накопичення засобів нейтралізації НХР та інше; 
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8.2. Поінформувати Департамент з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації про 

вже проведену роботу/відпрацьовані заходи по кожному такому об’єкту. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.                                                                                                       

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

9. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

забезпечити здійснення додаткових заходів щодо забезпечення сталого 

функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, передбачення 

здійснення аварійного водопостачання в населених пунктах; 

Контроль за виконанням покласти на Управління житлово-

комунального господарства облдержадміністрації. 

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

10. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з 

сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації відповідно до  

п.п. 2.1. п. 2 цього протоколу забезпечити організацію та проведення командно-

штабних тренувань щодо дій в умовах особливого періоду з оформленням 

результатів таких тренувань відповідним протоколом. Територіальним 

громадам та райдержадміністраціям забезпечити підключення та свою участь. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

 

                                                                                             Термін:  25.05.2021 

 

11. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціям, територіальним громадам спільно з суб’єктами 

господарювання:  

11.1. Здійснити уточнення складу органів з евакуації, планів евакуації в 

разі виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, 

а також документів, визначених планом цивільного захисту на особливий 

період щодо евакуації населення з районів можливих бойових дій (збройних 

конфліктів) і планів приймання та розміщення евакуйованого населення у 

безпечних районах (відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12 грудня 2018 р. № 1000-рт); 

11.2. Провести практичні заняття та тренування з особовим складом 

органів з евакуації, за результатами якого заповнити відомість з підсумковим 

зрізом знань учасників; 
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11.3. Визначити і надати затверджений додатковий резерв приміщень для 

приймання евакуйованого населення, зокрема дітей та осіб з інвалідністю, а 

також стосовно їх життєзабезпечення в місцях тимчасового розміщення; 

11.4. Вжити заходів до завчасного створення запасів засобів радіаційного 

та хімічного захисту на випадок загрози застосування зброї масового ураження 

проти України в умовах воєнного стану, а також на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах 

господарювання в умовах мирного стану для забезпечення населення та 

працівників формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту; 

11.5. Практично відпрацювати порядок видачі населенню та працівникам 

формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту засобів радіаційного та 

хімічного захисту; 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації.                                                                               

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

12. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з 

Полтавською, Кременчуцькою, Миргородською та Лубенською 

райдержадміністраціями забезпечити перевірку готовності мережі 

спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки в разі загрози 

виникнення та виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом 

радіоактивних та небезпечних хімічних речовин, у мирний час та в особливий 

період. 

  Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

13. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області разом із 

Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації організувати виїзні заняття з 

керівниками місцевих державних адміністрацій, новообраних міських, 

селищних та сільських рад, а також із фахівцями підпорядкованих органів, до 

повноважень яких відносяться питання цивільного захисту, стосовно реалізації 

заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час 

та в особливий період. 

                                                                            Термін: протягом 2021 року 

 

14. Департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації, 

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації через засоби масової 

інформації забезпечити систематичне інформування населення з питань дій у 
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разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, поводження із 

вибухонебезпечними предметами. 

                                                                                                Термін: постійно  

 

15. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, 

Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації, 

Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації облдержадміністрації, 

Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Головному управлінню 

Національної поліції в Полтавській області, Департаменту з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами 

облдержадміністрації відпрацювати алгоритм дій та визначити конкретні 

заходи щодо дій у разі виникнення масової внутрішньої міграції населення у 

зв’язку з посиленням загрози виникнення збройного конфлікту та  можливого 

збільшення числа внутрішньо переміщених осіб. 

    Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                         Термін: до 01.06.2021 

 

16. Райдержадміністраціям спільно з територіальними громадами 

провести обстеження місць компактного поселення внутрішньо переміщених 

осіб (за наявності таких місць на підвідомчій території)  на предмет 

забезпечення їх належними житлово-побутовими умовами, здійснити 

підтвердження їх кількості та запланувати нові місця придатні для тимчасового 

розміщення постраждалого населення. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                         Термін: до 25.05.2021 

  

17. Територіальним громадам, райдержадміністраціям 

поінформувати про результати виконання секретаріат регіональної комісії 

з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської 

області, у визначені строки (електронна пошта: regtebnspl@ukr.net). 

 

18. Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та 

взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації за результатами 

виконання протокольних доручень по пункту першому цього протоколу подати 

узагальнену інформацію в розрізі районів та територіальних громад разом з 

пропозиціями до облдержадміністрації. 

   

                                                                                         Термін: до 02.06.2021 

 

mailto:regtebnspl@ukr.net
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19. Контроль за виконанням цього пункту  протокольного рішення 

покласти на Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту 

та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. 

                                                                                                   Термін: до 02.06.2021 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. 

 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

 

  1. Інформацію Департаменту освіти і науки облдержадміністрації взяти до 

відома.  

  2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації спільно з 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації визначити необхідну 

кількість медичних працівників, яких буде залучено до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання/вступних випробувань, у разі потреби внести зміни до 

Рекомендацій щодо дій медичного працівника, який залучається для чергування 

в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання під час проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного 

фахового вступного випробування. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації та Департамент освіти і науки облдержадміністрації. 

                                                                                         Термін: до 18.05.2021  

3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації сприяти 

забезпеченню медичного обслуговування під час проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання/вступних випробувань відповідно до вимог 

законодавства, передбачивши: 

3.1. Чергування медичних працівників у пунктах тестування відповідно 

до наданої мережі пунктів тестування (з наповнюваністю пункту до 

180 учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань – 

один медичний працівник; від 181 учасника – по змозі два медичних 

працівники); 

3.2. проведення медичними працівниками, залученими до проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань, оцінки щодо 

наявності ознак респіраторного захворювання та температурного скринінгу в 

учасників зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань та осіб, 

які мають право перебувати в пункті тестування. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

                                                          Термін: на період проведення заходів. 
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4. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області 

сприяти забезпеченню громадського порядку під час проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та вступних іспитів, здійсненню контролю за 

дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в період 

карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України. 

Контроль за виконанням покласти Головне управління Національної 

поліції в Полтавській області. 

                                                          Термін: на період проведення заходів. 

5. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації забезпечити: 

5.1. Здійснення організаційних заходів щодо проведення в 2021 році 

зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань із урахуванням 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту, 

єдиного фахового вступного випробування в період карантину, в зв’язку 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України; 

5.2. Залучення в необхідній кількості педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників та інших фахівців  до роботи в пунктах тестування та 

пунктах перевірки; 

5.3 Організацію поточних дезінфекційних заходів у пунктах  тестування з 

дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування в період 

карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), 

затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України; 

 5.4.Організацію підвезення учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання з числа випускників закладів загальної середньої освіти до пунктів 

тестування та у зворотному напрямку, що забезпечується засновниками 

закладів освіти.  

 Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації. 

Термін: протягом проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

та вступних іспитів. 

6. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з Головним 

управлінням ДСНС України у Полтавській області забезпечити виконання 

вичерпного переліку протипожежних заходів в умовах підготовки та під час 
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проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів в 

передбачених для проведення цих заходів приміщеннях. 

Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації та Головне управління ДСНС України у 

Полтавській області 

                   Термін: на період підготовки та під час проведення заходів. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області. 

 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

 

1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області 

взяти до відома.  

         

        2. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області:   

 

       2.1. Надати до  Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного 

захисту та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації акти 

проведених перевірок та інформацію про вже проведені заходи по визначеним 

проблемним будинкам; 

                                                                                                   Термін: до 02.06.2021 

        

        2.2. Забезпечити проведення перевірок протипожежного захисту  

зазначених багатоповерхових будинків зі складанням відповідних актів 

перевірки, з подальшим наданням таких актів до Департаменту з питань 

оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 

органами облдержадміністрації. 

                                                                                                   Термін: до 30.08.2021 

        

        3. Полтавській, Кременчуцькій та Горішньоплавнівській міським 

територіальним громадам  спільно з управителями будинків підвищеної 

поверховості: 

         

        3.1. Передбачити необхідні обсяги фінансування на монтування та/або 

ремонт систем протипожежного захисту  зазначених будинків, придбання 

спеціальних пожежних автомобілів (автодрабин і автопідйомників); 

         

        3.2. Розглянути можливість створення об’єднаної диспетчерської служби з 

підключенням до неї житлових будинків підвищеної поверховості відповідно 

до вимог чинного законодавства; 
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