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ПРОТОКОЛ  № 12 (позачерговий) 

 

« 25 »  березня     2020 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : міський голова – голова комісії  з питань ТЕБ та НС Сергій Соломаха 

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

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної 

хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19. 

Виступили:  

Соломаха С.П. – міський голова,  голова комісії  з питань ТЕБ та НС. 

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 комунального некомерційного підприємства "Миргородський 

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

області. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1.1 Інформацію  міського голови, Миргородського міжрайонного відокремленого 

підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний 

центр міністерства охорони здоров’я України»,  комунального некомерційного підприємства 

"Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської 

ради Полтавської області взяти до відома. 

 

1.2. Затвердити Порядок допуску людей до торгівельних закладів у м. Миргороді 

(додаються). 

Термін: на період карантину 

 

1.3. Запровадити на території міста обов’язковий "масочний режим" для людей, які 

перебувають в адміністративних, торгових та виробничих приміщеннях,  у громадському 

транспорті. 

Термін: на період карантину 

 

1.4. Доповнити п. 1.2 Протоколу №11 від 20.03.2020 року  міської комісії з питань 

ТЕБ та НС: 

Заборонити роботу: 

- МАФів із реалізації фаст-фудів, приготування та продажу кавових напоїв, тощо; 
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- реалізацію у торгових закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування і продаж 

кавових напоїв. 

1.5. Доповнити п. 1.3 Протоколу №11 від 20.03.2020 року  міської комісії з питань 

ТЕБ та НС: 

Дозволити роботу: 

- спеціалізованих магазинів по продажу комбікормів; 

- СТО, шиномонтажу, автомийок. 

Рекомендувати власникам вище перечислених установ обмежити кількість працюючих 

працівників, здійснювати попередній запис на ремонт та миття автомобіля і обслуговувати по 

черзі по одному клієнту. Не допускати живих черг та скупчення автомобілів. Також 

рекомендувати власникам автомийок придбати дозволені в Україні дезінфекційні засоби, аби 

проводити дезінфекцію салонів автомобілів. 

Термін: на період карантину 

 

1.6. Контроль за виконанням обмежувальних заходів  власниками об’єктів торгівлі, 

аптечних закладів та інших суб’єктів господарювання, які продовжують працювати, 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. 

 

 

Голова комісії      Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії     Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Протоколу міської комісії  

з питань ТЕБ та НС від .03.2020 року № 12 

 

Порядок 

 допуску людей до торгівельних закладів у м. Миргороді. 

 

 

Кількість відвідувачів у торговому залі – з розрахунку 1 відвідувач на 10 кв.м. 

Безпечна відстань між відвідувачами у торговому залі – не менше 2 метрів; 

Призначити відповідальних працівників, які будуть здійснювати контроль за кількістю 

відвідувачів, які одночасно можуть перебувати у приміщенні; 

Перед входом у магазин, відвідувач має продезінфікувати руки. Відповідні деспенсери  на 

вході мають встановити власники магазину. Контроль за виконанням  має вести співробітник 

закладу торгівлі. 

Регулярно проводити провітрювання  та дезінфікування приміщення; 

Персонал закладу має обов'язково носити маску, використовувати захисні рукавички а 

також дотримуватись правил особистої гігієни; 

Покупцям рекомендовано проводити розрахунки безготівковим безконтактним способом; 

У магазині має бути нанесена розмітка, що дасть змогу відвідувачам дотримуватись 

необхідної дистанції. 

Розмістити на видному місті інформацію щодо обмеження кількості відвідувачів у 

закладах. 

 

 


