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Керівникам органів управління   

 освітою  

 

 Директорам  закладів інституційного   

 догляду та виховання дітей   

 (інтернатного типу) обласного  

 підпорядкування  

 

 Директорам закладів професійної   

 (професійно-технічної) освіти  

 

 Керівникам закладів вищої  та  

 фахової передвищої освіти  

 

 Директорам закладів позашкільної   

 освіти  

 

                                 

Щодо рішення регіональної 

комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій  

Полтавської області 

 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє, що 

відповідно до рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 06 травня 2021 року       

№ 11/2021  з 00 годин 00 хвилин  07 травня  2021 року Полтавська область 

перейшла у „жовтуˮ карантинну зону. 

Встановлено карантинні обмеження  „жовтоїˮ зони. Застосована заборона 

на:  

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або 

території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю 

залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 
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місцевого самоврядування, атестації здобувачів у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту) та тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів “Крок” (далі – атестація здобувачів), проведення заходів з 

оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, 

зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань з використанням 

організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного 

оцінювання тощо), здійснення яких належить до завдань Українського центру 

оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі – заходи з 

оцінювання якості освіти), проведення офіційних спортивних заходів, 

включених до Єдиного календарного плану фізкультурно�оздоровчих та 

спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту 

професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, 

приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками 

таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників. Організатор 

заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших 

засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не 

менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи. 

- Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім закладів 

оздоровлення та відпочинку).  

- Відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти.  

- Проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за 

участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів).  

- Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 

10 кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів і більше ніж чотири особи 

на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для 

спортивно�тренувальних груп. 

Наголошуємо про необхідність дотримання в закладах освіти області 

протиепідемічних заходів, визначених постановою Головного санітарного 

лікаря України від 23.04.2021 № 4.  

 

 

 

Директор                                                                             Віта КОВАЛЬСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 



 

Лариса Костенко (0532) 52 28 49  


