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ПРОТОКОЛ  № 11 (позачерговий) 

 

« 20 »  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: 

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; 

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

санітарної допомоги" Миргородської районної ради; 

Гавриш Світлана Анатоліївна – начальник відділу споживчого ринку та підприємництва; 

Голуб Оксана Вікторівна – начальник відділу економічного прогнозування та туризму 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної 

хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19. 

Виступили:  

Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та 

НС Швайка С.О. 

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; 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1.1 Інформацію першого заступника міського голови, Миргородського міжрайонного 

відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський 

обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України»,  відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного законодавства Миргородського міськрайонного 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, 

http://myrgorod.pl.ua/


комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області взяти до відома. 

1.2. 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, а також  

рішень міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

визначених в протоколах( від 12 березня 2020 року № 9 і від 16.03.2020 року №10) заборонити: 

- роботу  продовольчих ринків  з 00 годин 01 хв. 22.03.2020 року; 

- негайно заборонити торгівлю з лотків, проведення ярмарків, роботу хостелів, готелів, 

квартирних бюро, ломбардів. 

Термін: на період карантину 

1.3. Дозволити продажу тільки в спеціалізованих магазинах з дотриманням всіх 

заходів карантинних обмежень: 

- засобів гігієни; засобів зв'язку; насіння, добрива та засобів захисту рослин. 

Дозволити роботу: 

- закладам з надання ритуальних послуг; ветеринарних аптек, зоомагазинів. 

1.4. Відділу житлово-комунального господарства,  відділу інформаційного 

забезпечення, МК ЖЕУ, Миргородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Полтавській області забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи 

щодо заборони користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на 

прибудинкових територіях. 

Термін: на період карантину 

1.5. Створити Штаб оперативного реагування щодо запобігання поширенню на 

території міста гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19, та 

затвердити персональний склад Штабу оперативного реагування (додається). 

Термін: на період карантину 

1.6. КП "Спецкомунтранс" спільно з Миргородським районним відділом  ГУ ДСНС 

України у Полтавській області  та КП „Миргородводоканал” проводити обробку спеціальними 

засобами зупинок громадського транспорту відповідно до методичних рекомендацій. 

Термін: на період карантину 

1.7. Контроль за виконанням обмежувальних заходів у громадському транспорті, 

порушення правил торгівлі покласти на  відділ споживчого ринку та підприємництва, 

Миргородський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській 

області, Миргородське міськрайонне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

 

2. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам при спалюванні сухої 

трави, сміття, очерету та іншої сухої рослинності на території міста Миргорода.  

Інформували:  

Начальник Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області 

Назаренко Р.В. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

 2.1 Інспекції з благоустрою спільно з Миргородським відділом поліції Головного 

управління Національної поліції в Полтавській області  та Миргородським районним відділом 

ГУ ДСНС України у Полтавській області : 

- проводити спільні рейди у місті по виявленню фактів спалювання сухої рослинності та 

сміття громадянами міста, підприємствами, установами та організаціями.  

- вживати заходи щодо недопущення спалювання сухої трави, сміття та дотримуватись 

відповідного протипожежного режиму в охоронній зоні магістрального газопроводу-відводу до 

газорозподільної станції м. Миргород 

 Термін: постійно 

 2.2 Комунальному підприємству «Спецкомунтранс»  провести комплекс заходів по 

недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій на полігоні твердих побутових відходів, 

створити запас паливно - мастильних матеріалів необхідних для роботи техніки і механізмів в 

разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

Термін: до 15.05.2020 року 

 2.3 Миргородському районному відділу ГУ ДСНС України в Полтавській області, 



сектору цивільного захисту  посилити профілактично - роз’яснювальну роботу серед населення 

через засоби масової інформації щодо запобігання виникненню пожеж на території міста. 

 Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

  

 2.4. Міській телестудії «Миргород», інспекції з благоустрою, рекомендувати редакції 

газети «Миргород – наш дім» забезпечити постійне інформування населення про заборону 

спалювання залишків сухої рослинності та сміття. 

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

 

 2.5 Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на начальника 

відділу ЖКГ Залеського О.В.. 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1  

до Протоколу міської комісії  

з питань ТЕБ та НС від 20.03.2020 року № 11 

 

 

Персональний склад 

Штабу оперативного реагування щодо запобігання поширенню на території  міста гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 

 

Соломаха С.П. – керівник Штабу оперативного реагування, міський голова; 

Швайка С.О. – заступник керівника Штабу оперативного реагування, перший заступник 

міського голови; 

Гуржій О.В. – заступник керівника Штабу оперативного реагування, заступник міського 

голови; 

Михайленко С.Ю. – заступник керівника Штабу оперативного реагування, заступник 

міського голови; 

Члени Штабу оперативного реагування: 

Тюков А.В. – начальник Миргородського відділу поліції Головного Управління 

Національної поліції в Полтавській області 

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України»; 

Фошин О. Л. – директор КНП "Миргородський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області; 

Обідна Н. Ю. – заступник начальника Миргородського міськрайонного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

Яременко О.М. – начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань 

мобілізаційної роботи і цивільного захисту; 

Назаренко Р.В. - начальник Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області; 

Скляр С.М. – начальник фінансового управління; 

Логвин В.П. – начальник відділу інформаційного забезпечення; 

 

 

 

 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 


