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ПРИСУТНi ЧЛени мiсцевоi KoMiciI з питань техногенно-екологiчноi безпеки i
надзвичайних ситуацiй.

Порядок денний:

1. Щодо виконання рiшення регiональноi Koмicii з питань ТЕБ i НС М
812021 вiд IЗ.04.2021 в частинi органiзацii перевезень пасажирським
ТРаНСПОРТОМ На територii Полтавськоi MicbKoi територiальноi громади.

1.СЛУХАЛИ:
В.О. НаЧаЛьника вiддiлу з питань транспортних перевезень та зв'язку

виконаВчогО KoMiTeTy Полтавськоi MicbKoi Ради Хоменка Юрiя
миколайовича:

ПРО НеОбхiднiсть органiзачii перевезення працiвникiв закладiв та
УСТаНОВ НеЗаJIеЖНО вiД форми власностi, якi забезпечують охорону здоров'я,
ПРОДОВОЛЬЧе забезПеЧення, урядування та надання наЙважливiших державних
ПОСЛУГ, еНеРГОЗабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii,
фiнансовi та банкiвськi послуги, функцiонування iнфраструктури
ТРаНСПОРТНОГО Забезпечення i житлово-комун€tльного господарства, сфери
ОбОРОНИ, ПраВопорядку та цивiльного захисту, суб'ектiв господарювання, якi
МаЮТь безперервниЙ промисловиЙ цикл, педагогiчних працiвникiв загальноi
СеРеДНЬОI освiти (початкових класiв закладiв ЗСО 1-4 класiв), спецiаJIьних
ШКiЛ, ЗаклаДiв дошкiльноi освiти, за умови забезпечення водiiв та пасажирiв



пiд час таких перевезень засобами iндивiдуального захисту, зокрема
РеСПiРатОРаМи або захисними масками, у тому числi виготовленими
самостiЙно, в межах кiлькостi мiсць для сидiння, передбаченоi технiчною
характеристикою транспортного засобу або визначеноi в реестрацiйних
ДОКУМеНТаХ На цеЙ ТранспортниЙ засiб, а також дотримання вiдповiдних
санiтарних та протиепiдемiчних заходiв в MicbKoMy електричному (тролейбус)
Та аВТОМОбiЛЬномУ транспортному засобi, пiд час дii карантинних обмежень
(ЧеРВОнОi >> зони, встановленоi Щержавною комiсiсю з питань ТЕБ i НС .

З метою органiзацii здiйснення перевезень вищезазначених категорiй
осiб, пропонуемо визначити порядок перевезення по довiдкам та
посвiдченням виданих працiвникам за мiсцем роботи.

ВИРIШИЛИ:
З МеТОЮ НеДопУЩення зупинення виконання завдань за призначенням

працiвниками ,якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення,
урядування та надання найважливiших державних послуг,
енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, фiнансових та
банкiвських послуг, функцiонування iнфраструктури транспортного
забезпечення i >ttитлово-комунального господарства, фер" оборони,
ПРаВОПОРяДкУ та цивiльного захисту, суб'сктiв господарювання, якi мають
безпереРвниЙ промислОвий цикЛ, педагоГiчниХ працiвникiв та обслуговуючий
ПеРСОнал ЗагальноТ середньоТ освiти (початкових класiв закладiв ЗСО 1-4
КлаСiв), спецiальних шкiл, закладiв дошкiльноТ освiти, дiтей та осiб, що
супровод)tують вихованцiв навчальних закладiв, щодо негайноТ лiквiдацii
НаСЛiДКiв медико*бiологiчноТ надзвичайноi ситуацii природного характеру
державного рiвня, установленого розпоряд)tенням Кабiнету N4iHicTpiB
УКРаiНИ J\ЪЗ3В-р вiд25.03.2020р. пПро переведення единоТ державноi системи
ЦИВiЛЬНоГо ЗаХисту у режим надзвичайноТ ситуацiТ>> (зi змiнами), обумовленою
Поширенням на територii Украiни гостроi респiраторноТ хвороби COVID- l 9,
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 :

1. РеКОМеНДУвати керiвникам закладiв та установ незалежно вiд форми
ВЛаСНОСтi, якi забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення,
УРЯДУВання та надання найважливiших державних i соцiальних послуг,
еНергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунiкацii, засобiв масовоТ
iнформацiТ, фiнансових та банкiвських послуг, функцiонування
iНфРаСтрУктури транспортного забезпечення i житлово-комунального
ГОСПоДарсТВа, сфери оборони, правопорядку та цивiльного захисту, суб'сктiв
ГосПоДарювання, якi мають безперервний промисловий цикл, педагогiчних
ПРаЦiвникiв та обслуговуючий персонал закладiв освiти, зокрема загальноТ
СеРеДНЬОi Освiти (початкових класiв закладiв ЗСО 1-4 класiв), спецiальних
ШКiЛ, закладiв дошкiльноТ освiти, дiтей та осiб, що супровод}кують вихованцiв
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з. Управлiнню адмiнiстративних послуг виконавrПолтавсъкоi' MicbKoi р"о, забезпечити Ъ"оuоу ooruon,uoolX ";:H"Ifi ,",*,Т,ЖlТ':ТЪrlЪТ;r;*l;а":ffi",т#;:f1""""юкабiнету
запровадження обмежувалъних протиепiдемi чних заходi в . rJ;Ji:ffiTJ*#ПоШиреннЮ на територiТ 
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що посвiдчУс особу.
5, Щоручити. вiддiлу з питанъ транспортних перевезень та зв'язкуВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy Полтавсъкоi мiсъкоТ ;;;; довести до вiдома це рiпrеннясуб'ектам господарювання' що здiйснйють перевезення пасаrкирiв в'О "'ifi"J,"#Hffi;PTi [IОЛТаВ СЪКОI м i съкоi територ i алънот гр ом ади.

,"фJ;#"",|..'ЧИТИ 
прес-службi оприлюДнити це рiшення в засобах масовоi

TepMiH: Негайно.

, 7, CeKpeTapiaTy мiсцевоi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпекиl надзвичайних ситуацiй довести до вiдома рiшення koMiciiПОЛТава радам. 
^4Д l-{v DlЛwlvl4 РlШеННЯ KOMlClt Районним у м.

В, Полтавсъкому районному Управлiнню НацiоналъноТ полiцii УкраiЪи вПолтавсъкiй обла"i, Y"pu",rlr.r*o патрульноi полiцii в Полтавсъкiй областi
мIсцЕвА *омIсIя з питАнь.Т?flLiВ;',]:i#Ь','Н{Ё{i:эт:llrr 
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врахувати в роботi дане рiшення при контролi за виконанням протокольного

рiшеннярlшення регlонально1 KoМlcll з питань техногенно-екол
надзвичайних ситуацiй (Протокол вiд 1З,04.2021 J\Ъ 8/2021).

регiональноi KoMlcl1 техногенно-екологlчноliчноi безпеки

Результати голосування: (ЗА)- 15, (ПРОТИ) - 0, кУТРИМАЛИСЬ) -0
Рiшення прийнято.

Рiшення KoMicii, прийнятi у межах ii повноважень, е обов'язковими для
виконання органами державноi влади та органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiямио розташованими на територii
вiдповiдноi адмiнiстративно-територiальноi одиницi.

Про виконанi заходи проiнформувати ceкpeTapiaT MicbKoi KoMicii
факс 60-95-13, ел. адреса ucz@rada-poltava.gov.ua у визначенi термiни.
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