ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРОТОКОЛ
18 червня 2021 року

м. Полтава

№ 13/2021

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.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя
населення області та готовність місцевих органів влади, підприємств, установ
та організацій до роботи в літній період.
2. Про заходи щодо стабілізації епідемічної ситуації з керованих інфекцій в
області.
3. Про стан виконання заходів протипожежного захисту в закладах освіти,
охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та інших об’єктах з масовим
перебуванням людей.
1. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській
області.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління
Полтавській області взяти до відома.

Держпродспоживслужби

в

2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в Полтавській області,
Державній установі „Полтавський обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров’я України” організувати та забезпечити
виконання заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення у літній період 2021 року.
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Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Термін: протягом літнього періоду 2021 року
3. Територіальним громадам, Державній екологічній інспекції
Центрального округу, Департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації посилити контроль за дотриманням законодавства у сфері
поводження з побутовими відходами (організація санітарного очищення
території населених пунктів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, облаштування
місць захоронення твердих побутових відходів, полігонів захоронення
промислових відходів).
Контроль за виконанням покласти на Департамент екології та
природних ресурсів облдержадміністрації.
Термін: постійно
4. Територіальним громадам, райдержадміністраціям у взаємодії з
Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області та Головним
управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області забезпечити
контроль за недопущенням торгівлі харчовими продуктами у невстановлених
місцях та на стихійних ринках, виконанням продовольчими ринками вимог
санітарного законодавства та правил торгівлі.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Термін: постійно
5. Територіальним громадам забезпечити своєчасне здійснення заходів
щодо ліквідації аварійних ситуацій на водопровідно-каналізаційних мережах з
подальшим виконанням необхідних відновлюваних робіт, у тому числі з
проведення профілактичної дезінфекції.
Контроль за виконанням покласти на Управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Термін: постійно
6. Територіальним громадам, райдержадміністраціям:
6.1.
Включити
представників
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області до складу комісій з
оздоровлення, відпочинку дітей та молоді;
6.2. Провести підготовку закладів оздоровлення та відпочинку, пляжів та
рекреаційних зон загального користування і курортних зон для відпочинку
населення у літній період, забезпечивши дотримання санітарних норм і правил;
6.3. Провести у закладах оздоровлення та відпочинку необхідні
дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні заходи;
6.4. Вжити заходів до забезпечення населення питною водою гарантованої
якості, охорони відкритих водойм, регулярного очищення територій населених
пунктів від побутових відходів та нечистот.
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Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації.
Термін: невідкладно
7. Територіальним громадам, райдержадміністраціям у взаємодії з
Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, Департаментом охорони
здоров’я облдержадміністрації:
7.1. Забезпечити контроль за підготовкою до проведення літньої
оздоровчої кампанії, організацією належного медичного обслуговування,
повноцінного збалансованого харчування в закладах оздоровлення та
відпочинку;
7.2. Забезпечити здійснення контролю за роботою харчоблоків,
виконанням норм харчування, дотриманням температурного режиму у
приміщеннях, фізичним вихованням і загартовуванням дітей, дотриманням
фізіологічних норм навантаження під час проведення спортивних змагань і
трудової діяльності у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей.
Контроль за виконанням покласти на Управління молоді та спорту
облдержадміністрації.
Термін: на період оздоровчої кампанії
7.3. Забезпечити підбір кваліфікованого медичного персоналу, що має
досвід роботи з дітьми у закладах оздоровлення та відпочинку;
7.4. Провести інструктажі медичних працівників, які супроводжують
дитячі організовані колективи, щодо організації харчування і питного режиму
дітей;
7.5. Проводити своєчасно і якісно медичні огляди працівників, яких
направляють на роботу в заклади оздоровлення та відпочинку.
Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Термін: на період оздоровчої кампанії
8. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
територіальним
громадам,
райдержадміністраціям забезпечити широке інформування населення щодо
заходів з профілактики інфекційних захворювань, гострих кишкових інфекцій.
Термін: постійно
9. Територіальним громадам, райдержадміністраціям у взаємодії з
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Полтавській області та
Головним управлінням ДСНС України у Полтавській області забезпечити
організацію проведення комісійних перевірок закладів оздоровлення та
відпочинку, об’єктів водопостачання, закладів громадського харчування,
пляжів, рекреаційних зон щодо додержання вимог санітарного законодавства.
Контроль за виконанням покласти на

Головне управління
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Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Термін: на період оздоровчої кампанії
10. Територіальним громадам, Управлінню житлово-комунального
господарства облдержадміністрації:
10.1. Визначити перелік систем питного водопостачання (водопровідні
мережі), що першочергово потребують проведення ремонту, реконструкції,
будівництва водопровідних і каналізаційних мереж та забезпечити проведення
відповідних робіт;
Контроль за виконанням покласти на Управління житловокомунального господарства облдержадміністрації.
Термін: до 15.07.2021
10.2. Забезпечити здійснення виробничого контролю якості питної води
суб’єктами господарювання, що надають послуги з водопостачання відповідно
до технічного регламенту, та подання результатів відомчого контролю до
Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Контроль за виконанням покласти на Управління
комунального господарства облдержадміністрації.

житлово-

Термін: постійно
10.3. Забезпечити погодження суб’єктами господарювання, що надають
послуги з водопостачання, регламентів або інших документів з описом
технологічного процесу виробництва питної води з Головним управлінням
Держпродспоживслужби в Полтавській області у кожному випадку;
10.4. Забезпечити належне облаштування та утримання першого поясу зон
санітарної охорони водозабірних свердловин на всіх господарсько-питних
водопроводах
незалежно від їх підпорядкованості або типу джерела
водопостачання.
Контроль за виконанням покласти на
Головне управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Термін: до 01.09.2021
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації взяти
до відома.
2. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Державній
установі „Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров’я України” забезпечити неухильне проведення на
території області профілактичних щеплень відповідно до Календаря
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профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня
2011 р. № 595 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я 11 серпня
2014 р. № 551), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 жовтня
2011 р. за № 1159/19897.
Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Термін: поінформувати МОЗ до 15.11.2021
3. Головам Зіньківської, Опішнянської, Білицької територіальних громад
взяти під особистий контроль та вжити додаткових заходів зі збільшення
обсягів щеплень дитячого населення проти кашлюку, дифтерії, правцю, кору,
паротиту, краснухи, поліомієліту. Збільшити обсяги щеплень дорослого
населення проти дифтерії та правцю.
Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Термін: до 19.07.2021
4. Головам Кам’янопотоківської, Лохвицької, Новосанжарської,
Пирятинської, Терешківської та Чутівської територіальних громад забезпечити
збільшення обсягів щеплень дітей першого року життя проти кашлюку, правцю
та дифтерії.
Контроль за виконанням покласти на Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації.
Термін: до 19.07.2021
3. СЛУХАЛИ:
Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області,
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській
області, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації взяти до відома.
2. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, територіальним
громадам, райдержадміністраціям у взаємодії з Головним управлінням ДСНС
України у Полтавській області забезпечити:
2.1. Створення безпечних та нешкідливих умов освітнього процесу, що є
першочерговим завданням;
2.2. Експлуатацію об’єктів сфери освіти відповідно до вимог законодавства
у сфері пожежної та техногенної безпеки;
2.3. Щорічне планування та належний контроль виконання заходів
забезпечення пожежної та техногенної безпеки закладів освіти;
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2.4. Проаналізувати протипожежний стан підпорядкованих закладів освіти
і вжити заходів щодо усунення порушень пожежної та техногенної безпеки,
виявлених за результатами проведених заходів державного нагляду (контролю).
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
Термін: до 25.08.2021
3. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Департаменту
культури і туризму облдержадміністрації, Департаменту соціального захисту
населення облдержадміністрації у взаємодії з Головним управління ДСНС
України у Полтавській області:
3.1. Провести невідкладні заходи щодо усунення порушень вимог
пожежної безпеки та приведення у належний протипожежний стан
підпорядкованих закладів (охорони здоров’я, культури та соціального захисту);
Термін: невідкладно
3.2. Розробити Плани щодо обладнання системами протипожежного
захисту у підвідомчих закладах;
Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС
України у Полтавській області.
Термін: до 19.07.2021
3.3. Забезпечити обладнання підпорядкованих об’єктів системами та
засобами протипожежного захисту (автоматичними системами пожежної
сигналізації та пожежогасіння, первинними засобами пожежогасіння,
внутрішнім і зовнішнім протипожежним водопостачанням, вогнезахист
будівельних конструкцій, тощо) відповідно до нормативно-правових актів у
сфері пожежної безпеки.
Термін: відповідно до термінів визначених в Планах (п.3.2)
4. Територіальним громадам у взаємодії з Головним управління ДСНС
України у Полтавській області розробити Плани щодо обладнання системами
протипожежного захисту у підвідомчих закладах освіти, культури, медицини.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління ДСНС
України у Полтавській області.
Термін: до 19.07.2021
5. Головному управлінню ДСНС
забезпечити:

України

у Полтавській області

5.1. Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з додержанням
вимог Закону України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності” об’єктів закладів освіти, охорони здоров’я,
культури та соціального захисту незалежно від форми власності та
підпорядкування;
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