
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ  

БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

19 березня 2021 року м. Полтава № 6/2021 
 

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 виноситься таке питання: 

       Про епідемічну ситуацію та запровадження додаткових обмежувальних 

заходів  на території області з метою запобігання поширенню на території 

області гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом                     

SARS-CoV-2. 

      

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. Територіальним громадам, райдержадміністраціям, структурним 

підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам центральних 

органів виконавчої влади посилити виконання карантинних (протиепідемічних) 

заходів на території області відповідно до рівня епідемічної небезпеки, 

визначеного Керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із 

поширенням на території України COVID-19, для Полтавської області. 
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        Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області. 

                                                                                Термін: на період дії карантину 

        

       3. Суб’єктам господарювання незалежно від форми власності, діяльність 

яких пов’язана з прийомом та обслуговуванням населення (спортивні зали, 

фітнес-центри, кінотеатри, культові споруди, торговельні заклади, ринки, 

організація перевезення пасажирів на міських та міжміських маршрутах тощо) 

посилити виконання протиепідемічних заходів 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” (зі змінами). 

        Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області. 

                                                                                Термін: на період дії карантину 

 

4. В зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території            

Полтавської міської територіальної громади, та з метою вжиття необхідних 

додаткових заходів для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я 

громадян та запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, відповідно до пункту 32 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), запровадити 

додаткові (до діючих) обмежувальні протиепідемічні заходи на період 

карантину, а саме: 

4.1. З 00 год. 00 хв. 20 березня 2021 р. на території Полтавської міської 

територіальної громади заборонити: 

       4.1.1 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); 
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          4.1.2 приймання відвідувачів у закладах культури та проведення 

культурних масових заходів (розважальних, соціальних, рекламних й інших) та 

проведення масових релігійних зібрань; 

        4.1.3 роботу торговельно-розважальних центрів в частині діяльності 

розважальних закладів; 

        4.1.4 роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби тощо). 
 

       Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області. 

Термін: до 00 год. 00 хв. 03.04.2021 

      4.2. Полтавській міській територіальній громаді: 

      4.2.1 призначити керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19; 

      4.2.2 поновити та затвердити склад Штабу з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19, та забезпечити 

його належне функціонування. 
 

      Про виконання прозвітувати до Штабу з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19 на території 

Полтавської області. 

Термін: до 20.03.2021 
 

      4.3. Головному управлінню Національної поліції в Полтавській області, 

Головному управлінню Держпродспоживслужби у Полтавській області, 

Управлінню патрульної поліції в Полтавській області забезпечити посилені 

заходи нагляду (контролю) за виконанням протиепідемічних заходів на міських 

пасажирських перевезеннях (маршрутні таксі, автобуси, електротранспорт 

тощо), в торгово-розважальних центрах, інших закладах торговельної 

діяльності.  

       Контроль за виконанням покласти на Головне управління 

Національної поліції в Полтавській області, Управління патрульної поліції 

в Полтавській області та Головне управління Держпродспоживслужби у 

Полтавській області. 

                                                                        Термін: на період дії карантину 

4.4. Полтавській територіальній громаді, Управлінню Держпраці у 

Полтавській області рекомендувати суб’єктам господарювання незалежно від 

форм власності, що впроваджують свою діяльність в межах Полтавської 

територіальної громади, внести зміни до режимів їх роботи з метою 

розмежування і недопущення скупчення людей у громадських місцях (зупинки, 

транспортні перевезення, торгівельні заклади тощо). 

                                                                                            Термін: невідкладно 
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5. Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації 

забезпечити виконання та контроль щодо заборони на території Полтавської 

області відвідування інтернатних закладів (пансіонату) сторонніми особами. 

                                                                        Термін: на період дії карантину 
 

6. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації: 

6.1. 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; 

6.2. Забезпечити інформування щодо визначеного рівня Керівником робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня для Полтавської області та відповідних 

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), а також про прийняті регіональною комісією 

з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської 

області додаткові протиепідемічні обмеження відповідно до її повноважень. 
 

Контроль за виконанням покласти на Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 
 

 

 

 

 

 

 

Термін: на період дії карантину 

7. Головному управлінню ДСНС України у Полтавській області спільно з 

Департаментом освіти і науки облдержадміністрації звернутися до 

Міністерства молоді та спорту України з проханням про перенесення 

чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту у приміщеннях, 

запланованого до проведення у м. Полтава з 22 по 27 березня 2021 року, на 

пізніший термін. 

Термін: на період дії карантину 

 

8. Коломацькій сільській  територіальній громаді невідкладно провести 

позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій на якому розглянути: 

8.1. Причини різкого погіршення епідемічної ситуації пов’язаної з 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом  SARS-CoV-2, на території громади; 

8.2. Розробити та забезпечити вжиття невідкладних протиепідемічних 

заходів на території громади задля стабілізації ситуації з розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
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