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ПРОТОКОЛ № 13 (позачерговий)
« 04 » квітня

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:
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».
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію першого заступника міського голови, завідувача Миргородського
міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи
«Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України»,
директора комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області взяти
до відома.
2.
Миргородському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в
Полтавській області, Миргородському міськрайонному управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області, відділу споживчого ринку та підприємництва,
відділу економічного прогнозування та туризму, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 11 березня 2020 року № 211 " Про запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2 "
розробити відповідні плани та вжити заходи контролю щодо заборони на території міста
роботи суб’єктів господарювання, 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:
2.1. торгівлі продуктами харчування, пальним, деталями та приладдям для транспортних
засобів та сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами
медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними
препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,
добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі
мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що

відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах, які обов’язково повинні
мати прямі контракти з операторами зв’язку, за умови забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не
більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі, а також дотримання інших
санітарних та протиепідемічних заходів;
2.2. провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і
діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, а також медичної практики,
діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики,
діяльності автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного
обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних
засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та
обладнання, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з
підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати
комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки,
устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового
зв’язку, кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за умови забезпечення
персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту,
зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
2.3. торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення персоналу (зокрема захист
обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або
захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних
санітарних та протиепідемічних заходів;
2.4. діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в
обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Термін виконання - негайно
3.
Миргородському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в
Полтавській області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020
року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 " (зі змінами) забезпечити виконання та
постійний контроль щодо заборони на території міста:
3.1.
перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно;
3.2.
переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків
службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками,
усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями,
іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини;
3.3
перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу
батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів,
інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини;
3.4.
відвідування закладів освіти її здобувачами;
3.5.
відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон,
крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;
3.6.
відвідування спортивних та дитячих майданчиків;
3.7.
проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі
виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних
заходів;
Термін виконання - негайно, а по пп. 3.1-3.2 – з 6 квітня 2020 р.

4.
Відмовити в відновленні функціонування ринків розташованих на території міста
в зв'язку з невиконанням адміністрацією ринків умов Постанови головного державного
санітарного лікаря України від 30.03.2020 року № 5.
Термін: на період карантину
5.
З метою забезпечення дотримання карантинних заходів рекомендувати
керівництву військових частин А-1356, А-0732, 3-му територіальному вузлу зв'язку виділити
особовий склад, для спільного патрулювання з працівниками Миргородського відділу поліції
Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Термін: на період карантину
6.
Відділу споживчого ринку та підприємництва, відділу економічного прогнозування
та туризму за погодженням з Керівником робіт надавати роз’яснення суб’єктам
господарювання щодо можливості здійснення господарської діяльності відповідними
суб’єктами господарювання на території міста відповідно до вимог Постанови КМУ № 211.
Термін виконання - постійно
7.
Центру надання адміністративних послуг та управлінню соціального захисту
населення в зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації в місті Миргороді тимчасово
припинити прийом громадян. Працівників за можливості перевести на віддалену роботу в
режимі реального часу.
Термін виконання - негайно
8.

Управлінню соціального захисту населення:

8.1. забезпечити виконання та контроль заборони на території міста відвідування
установ і закладів, що надають паліативну допомогу, соціального захисту, в яких тимчасово або
постійно проживають/ перебувають діти, громадяни похилого віку, ветерани війни і праці,
особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями,
установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям/особам у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають послуги екстрено (кризово);
8.2. вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які
одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають
на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
Термін виконання - негайно
9.
Відділу інформаційного забезпечення забезпечити інформування населення щодо
заборон та обмежень, визначених у Постанові КМУ № 211 та цьому Протоколі.
Термін виконання – на період карантину
10.
Контроль за виконанням обмежувальних заходів покласти на Миргородський
відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області, відділ
споживчого ринку та підприємництва, Миргородське міськрайонне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.

Перший заступник голови комісії

Сергій Швайка

Секретар комісії

Олександр Яременко

