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

м. Полтава

№ 17/2021

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.
Засідання комісії проходило в режимі відеоселектору з головами районних
державних адміністрацій та керівниками територіальних громад.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Щодо встановлення ,,жовтого” рівня епідемічної небезпеки поширення
COVID-19 на території Полтавської області.
2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів
освіти області.
1.СЛУХАЛИ:
Інформацію ДУ ,,Полтавський обласний центр контролю та профілактики
хвороб Міністерства охорони здоров’я України”.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію ДУ ,,Полтавський обласний центр контролю та
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” взяти до відома.
2. З 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 р. райдержадміністраціям,
територіальним громадам, структурним підрозділам облдержадміністрації,
територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”
(з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13
вересня 2021 р. № 954), забезпечити виконання карантинних
(протиепідемічних) заходів/обмежень відповідно до ,,жовтого” рівня
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поширення COVID-19, встановленого рішенням позачергового засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій від 21.09.2021 № 35.
Термін: до окремого рішення
3. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області,
Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській області,
Управлінню патрульної поліції в Полтавській області забезпечити контроль за
дотриманням громадянами, підприємствами, установами та організаціями
(різних форм власності) протиепідемічних вимог визначених постановою
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (з урахуванням змін, що
внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954)
відповідно до ,,жовтого” рівня поширення COVID-19, встановленого рішенням
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 35.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області.
Термін: на період дії карантину
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 освіти і науки облдержадміністрації спільно з
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
головами
райдержадміністрацій, головами територіальних громад вжити заходів з:
2.1. Залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та
працівників закладів освіти можливостей існуючих пунктів щеплень в закладах
освіти;
2.2 Забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі
вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних
вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів
щеплень;
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2.3. Інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише
вчителів та працівників закладів освіти, а також їх родичів та родичів
здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень в закладах освіти та під час
роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
3. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації спільно з
Департаментом
охорони
здоров’я
облдержадміністрації,
головами
райдержадміністрацій, головами територіальних громад забезпечити щоденний
моніторинг та узагальнення інформації щодо стану вакцинації вчителів та
працівників закладів освіти області та за його результатами визначати
відповідність цих закладів вимогам постанови Кабінету Міністрів України від
9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2” (з урахуванням змін, що внесені постановою
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954) з подальшим
наданням
відповідної
інформації
до
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головного управління
Національної поліції України в Полтавській області.
Контроль за виконанням покласти на Департамент освіти і науки
облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
4. Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області,
Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській області,
Управлінню патрульної поліції в Полтавській області забезпечити контроль за
виконанням постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236
,,Про
встановлення
карантину
та
запровадження
обмежувальних
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2” (з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів
України від 13 вересня 2021 р. № 954) в частині дозволу/заборони на роботу
закладів освіти області, відповідно до стану вакцинації в останніх на основі
висновків/рішень від Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області, Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області.
Термін: на період дії карантину
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