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ПРОТОКОЛ  № 10 (позачерговий) 

 

«16»  березня     2020 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Швайка С.О. 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: 

 

Ємець Вікторія Павлівна – голова Миргородської районної державної адміністрації; 

Фошин Олександр Леонідович – директор КНП "Миргородський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області. 

Степанько Ярослав Миколайович – начальник відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Миргородського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

Романюк Віталіна Іванівна – головний лікар комунальної установи "Полтавський центр 

екстреної медицини та медицини катастроф" Станція екстреної медичної допомоги № 4 м. 

Миргорода; 

Павленко Лілія Петрівна – директор КНП "Миргородський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської районної ради; 

Гавриш Світлана Анатоліївна – начальник відділу споживчого ринку та підприємництва; 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо введення додаткових запобіжних заходів протидії  поширенню 

захворювань, спричинених новим коронавірусом COVID-19, на території міста. 

 

Виступили:  

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Степанько Я.М. – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Миргородського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської 

області; 

 

ВИРІШИЛИ:  

http://myrgorod.pl.ua/


1. На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 року № 215  "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211": 

1.1 Структурним підрозділам Миргородської міської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на 

території міста забезпечити виконання заходів  міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій визначених в протоколі від 12 березня 2020 року № 9 а також 

додаткових заходів, а саме: 

- заборонити планові медичні огляди для декретованих груп населення до закінчення 

офіційного карантину з метою запобігання тісного контакту між хворими та здоровими особами 

в лікувально-профілактичних закладах міста. 

- обмежити  проведення особистого прийому громадян міським головою його 

заступниками та керівниками структурних підрозділів апарату міської ради та її виконавчих 

органів 

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

релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів 

необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування; 

- тимчасово зупинити роботу суб’єктів господарювання  незалежно від форми власності 

та підпорядкування, розташованих у м. Миргороді, яка передбачає приймання відвідувачів, 

зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних 

центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торговельного і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами 

харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, засобами зв'язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також 

торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу 

засобами індивідуального захисту. 

Термін виконання: з 00 год.01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року. 

 

2. Керівникам  підприємств, установ та організацій міста (згідно  додатку 1) 

надавати інформацію до сектору цивільного захисту для узагальнення та доповіді до  

Полтавської ОДА, щоденно до 15.00 

Термін виконання: з 17.03.2020 року до зняття карантинних обмежень 

 

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про 

затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про міську комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням 

міського голови від 21.05.2018 № 71-в, рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для 

виконання підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території м. 

Миргорода. 

 

4. Контроль за виконанням протокольних рішень  комісії покласти на першого 

заступника голови комісії Швайку С.О. та секретаря комісії Яременка О.М. 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Протоколу міської комісії  

з питань ТЕБ та НС від 16.03.2020 року № 10 

 

№ 

п/п 
Інформація Відповідальні особи 

1. Інформація про епідситуацію в м.Миргород: 

- наявність та кількість осіб з підозрою на COVID-19; 

- кількість контактних осіб: 

* з них к-сть осіб,які потребують обсервації; 

* з них к-сть осіб,які потребують самоізоляції; 

- наявність швидких тестів на COVID-19 

 

Директор КНП 

«Миргородський міський 

ЦПСМД»Фошин О.Л., 

Завідувач Миргородського 

МВПЛД ДУ «Полтавський 

ОЛЦ МОЗ України»  

Олефір М.В. 

2. Інфекційний контроль в лікувально-профілактичних 

закладах м.Миргород: 

- наявна кількість комплектів засобів 

індивідуального захисту (ЗІЗ); 

- кількість використаних комплектів ЗІЗ; 

-кількість придбаних комплектів ЗІЗ; 

 

Директор КНП 

«Миргородський міський 

ЦПСМД»Фошин О.Л. 

3. Інформація з забезпеченності дезінфікуючими та 

антисептичними засобами лікувально-

профілактичних закладів м.Миргорода: 

- потреба в деззасобах; 

- наявність деззасобів; 

- наявність антисептичних засобів; 

Директор КНП 

«Миргородський міський 

ЦПСМД»Фошин О.Л. 

4. Виконання протиепідемічних заходів ,щодо 

попередження захворювань на COVID-19: 

 

- заборона проведення спортивних ,культурно- 

масових  та інших масових заходів на тереторії 

м.Миргорода 

Відділ культури,молоді та 

спорту  та відділ освіти 

Миргорордської міської 

ради 

- здіснення протиепідемічних заходів на 

автотранспорті м.Миргорода: 

     * регулярність і кратність обробки 

автортранспорта; 

     * наявність дезенфікуючих засобів та їх 

використання; 

Відділ економічного 

прогнозування та туризму 

Миргородської міської ради 

- дотримання заходів у закладах торгівлі та закладах 

громадського харчування: 

      * щоденне двохразове прибирання з 

дезінфікуючими засобами; 

      * наявна кількість деззасобів; 

      * використанна кількість деззасобів; 

      * використання захисних екранів для працівників 

торгівлі ,а за їх відсутності – респіраторів; 

      * наявність антисептичних засобів;  

Відділ споживчого ринку та 

підприємництва 

Миргородської міської ради 

 - проведення інформаційно-освітньої роботи серед 

населення м. Миргород щодо загальних правил 

профілактики гострих респіраторних вірусних 

інфекцій та СOVID-19 (розміщення пам’яток-

листівок, сюжетів на місцевому телебаченні, статті в 

місцевих виданнях)   

Засоби масової інформації 



5. Інформація про ситуацію в санаторно-курортних 

закладах міста Миргорода: 

- наявність та кількість осіб з підозрою на COVID-19; 

- кількість контактних осіб: 

* з них к-сть осіб,які потребують обсервації; 

* з них к-сть осіб,які потребують самоізоляції; 

- наявність деззасобів; 

- наявність антисептичних засобів 

 

Санаторно-курортні заклади 

м.Миргород 

 

 

Секретар комісії     п/п  Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


