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ПРОТОКОЛ  № 5 

«14»  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 стан епідемічної ситуації із захворюваності на грип та ГРІ в м. Миргороді 

станом на 14.02.2020 року 

2. Про відновлення роботи  ДНЗ № 12 "Світлячок". 

 

 

1. Про стан епідемічної ситуації із захворюваності на грип та ГРІ в м. Миргороді 

станом на 14.02.2020 року 

 

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; 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

комісія вирішила:   

 

1. На підставі ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення»,ст.32 Закону України « Про захист населення від інфекційних хвороб», 

з метою недопущення розповсюдження грипу та ГРІ продовжити обмежувальні заходи 

http://myrgorod.pl.ua/


викладені в рішенні  міської комісії з питань ТЕБ та НС від 30.01.2020 року Протокол № 2,  в 

тому числі  для навчально-освітніх закладів міста до 21 лютого (включно)  2020 року. 

2. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника 

міського голови Гуржія О.В. 

 

2. Про відновлення роботи  ДНЗ № 12 "Світлячок". 

 

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; 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Юрченко С.Д. – завідуюча ДНЗ № 12 "Світлячок". 

 

комісія вирішила:   

 

1. Відновити роботу дошкільного навчального закладу №12 "Світлячок" з 17 лютого 

2020 року. 

2. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника 

міського голови Гуржія О.В. 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


