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

м. Полтава

№ 4/2021

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 органів місцевого самоврядування.
На порядок денний виносяться такі питання:
1. Про епідемічну ситуацію на території області та дотримання
карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території області
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2.
2. Про заходи щодо попередження загроз для життя і здоров’я населення в
умовах різких перепадів температури повітря, враховуючи утворення крижаних
мас на дахах будинків і споруд, та небезпек, пов’язаних з перебуванням людей
на льоду на водних об’єктах області.
1.СЛУХАЛИ:
Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Державної установи „Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України”.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1. Інформацію Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації,
Державної установи „Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України” взяти до відома.
2. Райдержадміністраціям, територіальним громадам, структурним
підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних
органів виконавчої влади відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
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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 17 лютого 2021 р. № 104):
2.1. Продовжити виконання карантинних (протиепідемічних) заходів;
Термін: на період дії карантину
2.2. Керуватися рішеннями Керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня
щодо визначеного ним рівня та відповідних протиепідемічних обмежень,
пов’язаних з небезпекою поширення COVID-19 (,,зелений”, ,,жовтий”, або
,,помаранчевий”) на території області, яке розміщується на офіційному
інформаційному порталі Кабінету Міністрів України (за посиланням
http://covid19.gov.ua) і веб-сайті Міністерства охорони здоров’я (за посиланням
https://moz.gov.ua) та рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій (у разі встановлення ,,червоного” рівня).
Термін: на період дії карантину
3. Головному управлінню Національної поліції України в Полтавській
області, Управлінню патрульної поліції в Полтавській області спільно з
Головним управлінням Держпродспоживслужби у Полтавській області в межах
компетенції забезпечити посилення контролю 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 17 лютого 2021 р. № 104).
.

Контроль за виконанням покласти на Головне управління
Національної поліції України в Полтавській області, Управління
патрульної поліції в Полтавській області, Головне управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Термін: на період дії карантину
4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації:
4.1. Продовжити посилену роз’яснювальну роботу серед населення через
засоби масової, соціальні мережі та інші канали інформації щодо важливості
дотримання протиепідемічних заходів під час погіршення епідемічної ситуації;
4.2. Забезпечити інформування щодо визначеного рівня Керівником робіт з
ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного
характеру державного рівня для Полтавської області та відповідних
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протиепідемічних обмежень, пов’язаних з небезпекою поширення COVID-19
(,,зелений”, ,,жовтий”, або ,,помаранчевий”) та рішень Державної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (у разі
встановлення ,,червоного” рівня).
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Термін: на період дії карантину
2. СЛУХАЛИ:
Інформацію
Управління
житлово-комунального
господарства
Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житловокомунального господарства облдержадміністрації.
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна
комісія вирішила:
1.
Інформацію
Управління
житлово-комунального
господарства
Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та
житловокомунального господарства облдержадміністрації взяти до відома.
2. Головам райдержадміністрацій, керівникам територіальних громад
забезпечити проведення:
2.1. Роботи з керівниками об’єктів господарювання усіх форм власності,
освіти, медицини щодо невідкладності виконання робіт з ліквідації на дахах
снігових наметів, криги, бурульок;
2.2. Заходів з огородження місць можливого падіння бурульок, криги та
снігових мас з будинків, споруд тощо, забезпечивши при цьому безпечні
обхідні маршрути пересування;
2.3. Постійного контролю за виконанням заходів, спрямованих на зниження
рівня небезпеки та травмування людей;
2.4. Роз’яснювальної роботи серед населення щодо правил безпечної
поведінки.
Контроль за виконанням покласти на райдержадміністрації та
територіальні громади.
3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації,
райдержадміністраціям та територіальним громадам забезпечити проведення
інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед населення (у тому числі серед
молоді) щодо можливих ризиків у разі виходу на кригу водних об’єктів та
правила безпечної поведінки на льоду.
Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
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