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ПРОТОКОЛ  № 4 

«11»  лютого    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: 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Юрченко С.Д. – завідуюча дошкільним навчальним закладом  № 12 "Світлячок" 

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

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

області. 

Павленко Л.П. – директор комунально-некомерційного підприємства "Миргородський 

центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської районної ради Полтавської 

області. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про спалах гострої кишкової інфекції "Ротавірусний ентерит" в ДНЗ № 12 

"Світлячок". 

 

Виступили:  

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; 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

комісія вирішила:   

 

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 року № 368 

"Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями" з урахуванням 

положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 "Про затвердження 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту" та керуючись Наказом 

міністерства внутрішніх справ України від 06.08.2018 року № 658 "Про затвердження 

Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій" (пункт 31) визнати ситуацію яка склалася в 

дошкільному навчальному закладі № 12 "Світлячок" як надзвичайною ситуацією. 

http://myrgorod.pl.ua/


2. Призупинити роботу дошкільного навчального закладу № 12 "Світлячок"  з 12 до 

14 лютого (включно)  2020 року. 

 

3. Керівнику дошкільного навчального заклад № 12 "Світлячок": 

- провести повну дезінфекцію дошкільного навчального закладу; 

Термін виконання: протягом 12-14 лютого 2020 року. 

- надати списки дітей та працівників дошкільного навчального закладу до комунального 

некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області. 

Термін виконання: протягом 12 лютого 2020 року. 

- направити працівників  дошкільного навчального закладу до КНП "Миргородська 

центральна районна лікарня" Миргородської районної ради для проведення  лабораторних 

досліджень на наявність рота вірусної інфекції. 

Термін виконання: протягом 12-14 лютого 2020 року 

- виділити кошти КНП "Миргородська центральна районна лікарня" за проведення   

лабораторних досліджень. 

Термін виконання: протягом 12-20 лютого 2020 року 

- усунути недоліки виявлені Миргородським  міськрайонним управлінням  Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області під час проведення 

епідрозслідування спалаху гострої кишкової інфекції "Ротавірусний ентерит"  10-11.02.2020 року 

Термін виконання: відповідно до припису 

 

3. Миргородському міжрайонному відокремленому підрозділу лабораторних 

досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства 

охорони здоров’я України» надати методичну допомогу в проведенні дезінфекційних заходів в  

дошкільному навчальному  закладі № 12 "Світлячок". 

 

4. Комунальному некомерційному підприємству "Миргородський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області: 

- проводити спостереження за особами які контактували з хворими дітьми; 

Термін виконання: протягом епіднебезпечного періоду 

- закупити тест-системи для виявлення рота вірусної інфекції та передати їх до КНП 

"Миргородська центральна районна лікарня" Миргородської районної ради для проведення  

лабораторних досліджень працівників дошкільного навчального закладу  № 12 "Світлячок" 

Термін виконання: протягом 12-13 лютого 2020 року 

5. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника 

міського голови Гуржія О.В. 

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


