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Відповідно до статей 75 Кодексу цивільного захисту України, 

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.12.2014р. 

№1406, зареєстрованого в Мін'юсті України 16.01.2015 за № 47/26492, 

рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 р. протокол 

№35. 

 

1. Керівникам робіт з ліквідації наслідків  медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної 

із поширенням коронавірусної інфекції СOVID-19 на території міст, 

районів Полтавської області, Штаб з  ліквідації наслідків  медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня 

пов’язаної із поширенням коронавірусної інфекції СOVID-19 на території  

Полтавській області доводе, що відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1236   „Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширення на території України гострої респіраторної 

хвороби СOVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2” рішенням 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 р. протокол 

№35. 

  з 00.год.00хв. 23.09.2021р.  встановлений „жовтий” рівень 

епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СOVID-



19, спричиненою коронавірусом SARS-СоV-2, на території всіх регіонів 

України. 

1.1 Спільно з районними державними адміністраціями, міськими 

виконавчими комітетами,  головами ОТГ організувати доведення через 

засоби масової інформації до населення, керівників підприємств, установ, 

організацій  рішення позачергового засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 

р. протокол №35 про встановлення „жовтого” рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-СоV-2, на території всіх регіонів України та 

запровадження на території всіх регіонів України обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених для „жовтого” рівня епідемічної 

небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби СOVID-19. 

1.2 Вжити заходів до забезпечення дотримання відповідних 

обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного 

рівня епідемічної небезпеки поширення  гострої респіраторної хвороби 

СOVID-19 на території відповідальності 

2. Директору Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації вжити заходів до: 

2.1 Залучення до процесу вакцинації, зокрема педагогічних та інших 

працівників закладів освіти, можливостей існуючих пунктів щеплень в 

закладах освіти. 

2.2  Інформування та запрошення  до вакцинації не лише 

педагогічних та інших працівників закладів освіти, учасників освітнього 

процесу, а також членів їх сімей до пунктів щеплень в закладах освіти та 

під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій. 

3. Директору Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної 

державної адміністрації забезпечити можливість та організувати 

вакцинацію, зокрема педагогічних та інших працівників закладів освіти, за 

допомогою виїзних  мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в 

закладах освіти постійних пунктів щеплень. 

4. Загальний контроль за виконанням даного розпорядження залишаю 

за собою. 

                              
 

                                                                                                 



 
 

 

 


