
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

    30  березня 2021 року м. Полтава № 7/2021 
 

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 епідемічну ситуацію на території області та запровадження 

додаткових протиепідемічних заходів в умовах поширення гострої 

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

         

        2. Про критичну ситуацію, що склалася у зв’язку з пожежами в 

екосистемах, на території області.  

 

3. РІЗНЕ  

 

1.СЛУХАЛИ: 

Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України”, Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

1. Інформацію Державної установи „Полтавський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров’я України”, Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації взяти до відома.  

2. З 00 год. 00 хв. 03 квітня 2021 р. на території Полтавської міської 

територіальної громади, Горішньоплавнівської міської територіальної громади, 

Миргородської міської територіальної громади, Лубенської міської 
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територіальної громади та Гадяцької міської територіальної громади, додатково 

до обмежувальних протиепідемічних заходів „помаранчевого” рівня, 

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” (зі змінами), застосувати заборону на: 

 2.1. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 

діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 

доставки замовлень та замовлень на винос;  

2.2. Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 

приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 2.4 цього пункту; 

2.3. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 

2.4. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які торгують 

товарами на торговельних площах, не менше 60 відсотків яких призначено для 

торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами гігієни та побутовою хімією, засобами 

зв’язку, друкованими засобами масової інформації, ветеринарними 

препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, без обмеження 

доступу відвідувачів до інших товарів, представлених в асортименті зазначених 

суб’єктів господарювання; 

- торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки замовлень; 

- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 

діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 

ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 

харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 

засобів, ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого 

вжитку, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

- виконання робіт із збирання і заготівлі відходів; 

- провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг. 

Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з 

надання телекомунікаційних послуг, здійснюється за попереднім записом; 

2.5. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 

масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-
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культурних заповідників, суб’єктів господарювання діяльність яких  пов’язана 

з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та 

відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального 

майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час 

знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, 

засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність 

суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не 

є масовим заходом; 

2.6. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до 

Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних 

клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю за станом здоров’я учасників; 

2.7. Роботу закладів громадського харчування та місць для харчування в 

готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з 

харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

2.8.  Діяльність непродовольчих ринків; 

2.9. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім: студентів                 

6 курсу та інтернів, що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у 

подоланні наслідків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, учнів (вихованців) закладів 

дошкільної освіти, початкових класів закладів загальної середньої освіти                   

(1-4 класів), спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів,  за умови 

дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та 

здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учнів 

(вихованців); 

2.10. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, 

відвідувачів, крім спортсменів національних збірних команд України та їх 

тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів, та окрім індивідуальних занять, що проводяться за попереднім 

записом. 

 

         Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області. 

                                                    Термін: до 17.04.2021, або до окремого рішення 

 



 4 

3. Головам територіальних громад, головам райдержадміністрацій, що не 

зазначені в п.2 цього протоколу забезпечити посилене виконання 

обмежувальних протиепідемічних заходів „помаранчевого” рівня, 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” (зі 

змінами). 

         Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області. 

                                                                                Термін: на період дії карантину 

4. Управлінню інфраструктури та цифрової трансформації обласної 

державної адміністрації спільно з Управлінням патрульної поліції в 

Полтавській області, відповідно до компетенції, посилити контроль  за  

виконанням обмежувальних протиепідемічних заходів перевізниками, які 

здійснюють  регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах 

(у режимі маршрутного таксі), в електричному (тролейбус), у міському, 

приміському, міжміському, внутрішньо-обласному та міжобласному 

сполученні, щодо кількості пасажирів, чисельність яких не повинна бути 

більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 

характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах 

на цей транспортний засіб, забезпечення водіїв засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, та використання таких засобів індивідуального 

захисту пасажирами під час перевезення. 
 

Контроль за виконанням покласти на управлінню інфраструктури 

обласної державної адміністрації, управління патрульної поліції в 

Полтавській області. 

                                                                                Термін: на період дії карантину 
 

5. Державній установі «Полтавський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України»: 

5.1. Проводити щоденний моніторинг та аналіз епідемічної ситуації із 

захворювання на СOVID-19 по кожному району, місту обласного значення, в 

цілому за область; 

5.2.Проводити прогнозування розвитку епідемічної ситуації із 

захворювання на COVID-19 та щовівторка на засіданні штабу з ліквідації 

наслідків  медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби СOVID-19  

на території Полтавської області надавати пропозиції щодо посилення 
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протиепідемічних заходів або їх припинення по кожному району, місту 

обласного значення, в цілому по області; 

5.3.Надавати рекомендації місцевим органам виконавчої влади, місцевого 

самоврядування щодо можливості/неможливості проведення заходів, на яких 

передбачається масове скупчення людей;  

5.4.Надавати рекомендації суб’єктам господарювання, громадським 

організаціям, громадянам тощо щодо необхідності та правильного застосування 

вимог протиепідемічних заходів при провадженні своєї діяльності, особливо 

при  масовому скупченні людей. 

Контроль за виконанням покласти на Державну  установу  

«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України». 

                                               Термін: до перегляду рівня епідемічної небезпеки 

       6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, райдержадміністраціям, територіальним громадам 

забезпечити широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо неухильного виконання карантинних заходів, відповідно до 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки та про прийняті цим 

протокольним рішенням додаткові протиепідемічні обмеження (заборони). 

       Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 
 
 

 

 

 

 
 

Термін: на період дії карантину  

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській області, 

Головного управління Національної поліції в Полтавській області. 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення регіональна 

комісія вирішила: 

1. Інформацію Головного управління ДСНС України у Полтавській 

області, Головного управління Національної поліції в Полтавській області взяти 

до відома.  

2. Райдержадміністраціям, територіальним громадам, Головному 

управлінню ДСНС України у Полтавській області, Головному управлінню 

Національної поліції в Полтавській області, Державною екологічною 

інспекцією Центрального округу, лісокористувачам різних форм власності: 

2.1. Забезпечити безумовне виконання комплексу заходів, щодо протидії 

пожежам у природних екосистемах у 2021 році відповідно до протоколу від 

15.03.2021 №5/2021 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області; 

2.2. Активізувати профілактичну роботу щодо попередження пожеж та 

проведення серед населення роз’яснювальної роботи щодо недопущення пожеж  
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