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ПРОТОКОЛ  № 6 

«21»  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; 

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

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

області. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

станом на 21.02.2020 року 

2. Про прогноз весняної повені  2020 року, та готовність об’єктів господарства міста, 

комунальних служб міста до пропуску льодоходу і повені у 2020 році.  Про стан водопропускних 

та гідроспоруд на території міста. 

 

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

станом на 21.02.2020 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; 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

 

1.1 Продовжити навчально-виховний процес в загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах міста з 24.02.2020 року. 

1.2 Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на заступника 

міського голови Гуржія О.В. 

 

http://myrgorod.pl.ua/


2. Про прогноз весняної повені  2020 року, та готовність об’єктів господарства 

міста, комунальних служб міста до пропуску льодоходу і повені у 2020 році.  Про стан 

водопропускних та гідроспоруд на території міста. 

 

Виступали:  

1. Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з питань 

ТЕБ та НС Швайка С.О. 

2. Начальник Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області 

Назаренко Р.В. 

3. Начальник відділу житлово-комунального господарства Залеський О.В. 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

2.1 Затвердити План дій з підготовки до пропуску льодоходу,  повені та  паводків у 

2020 році (додається). 

2.2 На період пропуску льодоходу в разі необхідності задіяти оперативний штаб з 

попередження  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими 

погодними умовами осінньо-зимового періоду 2019/2020 року на території міста Миргорода 

створений розпорядженням міського голови від 29.11.2018 року № 136-в. 

2.3 Уповноваженому керівникові оперативного штабу: 

- розробити регламент роботи оперативного штабу, у тому числі цілодобового чергування 

відповідальних працівників у разі необхідності; 

- для оперативного проведення запобіжних заходів залучати підприємства, установи та 

організації міста незалежно від форм власності; 

- забезпечити проведення регулярних спостережень за гідрологічним і льодовим режимом 

річки, своєчасне складання прогнозів характеристик паводку, пропуску льодоходу та повені; 

Термін: на період паводку. 

 

2.4 Відділу житлово-комунального господарства: 

− спільно з представниками Миргородського районного відділу ГУ ДСНС в Полтавській 

області провести перевірку відповідними службами стану гідротехнічних споруд, інженерних, 

мостових та водопропускних споруд, систем водопостачання і каналізації, ліній зв’язку та 

електропередач, їх  готовності до функціонування в період пропуску льодоходу та повені; 

Термін: до 02  березня 2020 року. 

 

2.5 Комунальному підприємству «Спецкомунтранс» : 

− перевірити справність та забезпечити постійну готовність насосної станції «Сігма»; 

− створити запас паливно мастильних матеріалів необхідних для роботи техніки і 

механізмів по відводу поверхневих, талих і дощових вод з території міста. 

− створити бригади по пропуску льодоходу та весняних вод, виділити їм необхідні 

механізми, автотранспорт, оснастити їх необхідним інвентарем та інструментами. 

− для своєчасного інформування оперативного штабу про підвищення рівня води створити 

водомірний пост на річці Хорол, та призначити посадову особу відповідальну за проведення 

вимірів; 

Термін: до 02 березня  2020 року. 

− спільно з головами вуличних, будинкових комітетів вирішувати проблемні питання  

водовідведення та водопониження. 

Термін: постійно. 

2.6 Сектору цивільного захисту: 

− уточнити розрахунки плавзасобів, техніки, обладнання, матеріальних засобів, для 

виконання робіт з мінімізації негативного впливу повені; 

− налагодити взаємодію органів міської влади з Миргородським районним відділом ГУ 

ДСНС в Полтавській області у проведенні заходів з безаварійного пропуску весняної повені; 

− забезпечити резерв паливно мастильних матеріалів в об’ємах необхідних для виконання 

робіт; 

− підготувати документи для укладання угоди з відповідними підрозділами ГУ ДСНС 

України в області щодо проведення піротехнічних робіт під час пропуску льодоходу та захисту 



мостів і гребель від заторів льоду (в разі необхідності) 

− у разі евакуації населення з підтоплених територій розробити план евакуації населення де 

передбачити місця розселення, харчування  та охорону евакуйованого населення та території; 

− розробити та довести до населення через засоби масової інформації пам’ятки 

(рекомендації) щодо дій під час проходження повені. 

Термін: до 02 березня 2020 року. 

 

2.7 Відділу інформаційного забезпечення, міській телестудії «Миргород», оперативно 

висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід паводка. 

Термін: протягом паводкового періоду. 

 

2.8 КП «Миргородводоканал»: 

− розробити заходи щодо попередження попадання паводкових талих вод в 

артезіанські свердловини, оглядові колодязі розбірної мережі водопостачання; 

− забезпечити нормативні запаси засобів для очищення та знезараження питної води, 

при необхідності проводити дезінфекційні заходи на водогінній мережі міста 

Термін: до 02 березня  2020 року 

− на період паводку збільшити періодичність виробничого контролю безпечності та 

якості питної води, а інформацію про результати виробничого контролю безпечності та якості  

питної  води,  забруднення  джерел питного водопостачання надавати до виконавчого комітету; 

− в разі проведення знезараження вживати заходів щодо  мінімізації забруднення 

питної води побічними продуктами знезараження; 

− на період можливого підтоплення розробити заходи по забезпеченню населення 

привозною водою (визначити джерела водопостачання, наявність ємностей для доставки и т.д). 

− в разі затоплення системи водопостачання або артезіанських свердловин вжити заходи 

щодо проведення її оздоровлення: відкачування води, дезінфекцію, лабораторний контроль та 

отримання дозволу на водопостачання; 

Термін: на період паводку. 

 

2.9 Миргородському міськрайонному  управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області: 

− взяти під особистий контроль ветеринарно-санітарний стан підконтрольних 

об’єктів державної служби ветеринарної медицини (особисті підсобні господарства населення 

міста, біотермічні ями тощо), що знаходяться в зоні можливого підтоплення; 

− в разі підтоплення підконтрольних об’єктів вжити невідкладних заходів щодо 

забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на підконтрольній території  та терміново 

інформувати міську комісію з питань ТЕБ та НС. 

Термін: на період паводку. 

 

2.10 Миргородському міжрайонному відокремленному підрозділу  лабораторних 

досліджень державної установи "Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України": 

− посилити моніторинг якості питної води в умовах проходження льодоходу, повені, 

паводків та після спаду води.   

− забезпечити посилений контроль за санітарно – епідеміологічною обстановкою при 

підтопленні та після спаду води; 

− створити запас дезінфікуючих засобів для дезінфекції питної води. 

 Термін: на період паводку. 

2.11 Контроль за виконанням протокольних рішень  комісії покласти на першого 

заступника голови комісії Швайку С.О. та секретаря комісії Яременка О.М. 

 

 

Перший заступник голови комісії   п/п  Сергій Швайка 

 

Секретар комісії     п/п  Олександр Яременко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол № 6 засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  „ 21 ”  лютого 2020 року   

 
ПЛАН 

дій з підготовки до пропуску льодоходу,  повені та  паводків у 2020 році 

 

№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Проведення аналізу дій органів управління та сил під час 

пропуску весняної повені, льодоходу та осінньо-зимових 

дощових паводків попередніх років. 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС. 

До 28.02.2020   

2.  Уточнення об’єктів життєзабезпечення, транспорту, 

енергетики, зв’язку та інших об’єктів господарювання, 

будинків і споруд що можуть зазнати негативного впливу 

природних явищ та розробка заходів щодо забезпечення їх 

сталого функціонування під час паводків та пропуску 

льодоходу і повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС. 

До 28.02.2020  

3.  Уточнення планів та розрахунків сил та засобів для 

проведення запобіжних заходів і виконання робіт з 

ліквідації наслідків паводків, пропуску льодоходу та повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС, власники гідроспоруд 

До 28.02.2020  

4.  Уточнення порядку взаємодії підприємств, установ, 

організацій міста із визначенням відповідальних осіб, 

порядку і регламенту зв’язку, інформування, оповіщення у 

разі виникнення НС та виконання робіт з ліквідації 

наслідків паводків та пропуску льодоходу 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС. 

До 28.02.2020  

5.  Створення оперативного штабу та оперативних (мобільних) 

груп для керівництва роботами з пропуску паводка. 

Розробка регламенту роботи оперативного штабу та графіка 

цілодобового чергування. 

Виконавчий комітет, сектор цивільного 

захисту комісія ТЕБ та НС, Миргородський 

РВ ГУДСНС України у Полтавській області. 

До 25.02.2020  

6.  Перевірка та підготовка до безперебійної роботи в умовах 

можливого паводка системи зливової каналізації міста.  

Відділ ЖКГ, КП «Спецкомунтранс» До 28.02.2020  



№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

7.  Перевірка стану гідроспоруд та об’єктів, які знаходяться в 

зоні впливу шкідливої дії паводка, льодоходу та повені,  

приведення їх у готовність до паводку, пропуску льодоходу 

та повені.  

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС 

До 06.03.2020  

8.  Підготовка до проведення запобіжних заходів та ліквідації 

наслідків повені інженерної та автомобільної техніки, 

засобів евакуації людей, мобільного насосного обладнання, 

автономних джерел живлення та освітлення, засобів 

забезпечення.   

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС 

До 28.02.2020  

9.  Проведення обстеження наявних державних та приватних 

плавзасобів, забезпечення їх готовності для залучення до 

дій в умовах паводка, пропуску льодоходу та повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС 

До 15.03.2020  

10.  Перевірка готовності техніки та персоналу підприємств до 

дій в умовах паводка, пропуску льодоходу та повені. 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС, керівники підприємств. 

До 24.02.2020  

11.  Забезпечення проведення спостережень за змінами меж 

затоплення та здійснення оперативних заходів щодо 

надійного захисту населення і зменшення збитків об’єктам 

економіки, при цьому особливу увагу приділити захисту від 

затоплення складів ПММ, пунктів заправки паливом. У разі 

неможливості ефективного захисту таких об’єктів – 

проведення їх евакуації або вивезення матеріалів.   

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ і НС, 

керівники об’єктів. 

При загрозі та на 

період 

проходження 

паводка, льодоходу 

та повені. 

 

12.  Посилення контролю за санітарно-епідемічною 

обстановкою при підтопленні населених пунктів і територій 

та після спаду води, для чого забезпечити нормативні 

запаси реагентів, знезаражуючих засобів та реактивів для 

очищення (знезараження) питної води та проведення 

посиленого відомчого лабораторного контролю та 

державного санітарного нагляду за якістю питної води в 

умовах проходження паводків.  

Виконавчий комітет, Миргородське 

міськрайонне  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області,  Миргородський 

міжрайонний відокремлений підрозділ  

лабораторних досліджень державної установи 

"Полтавський обласний лабораторний центр 

МОЗ України" 

При підтопленні 

 

 

Березень-червень 

 

13.  Визначення у складі місцевих і відомчих матеріальних 

резервів необхідного аварійного запасу пально-мастильних, 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

До 25.02.2020  



№ 

з/п 
Практичні заходи Виконавці заходів Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

будівельних та сипучих  матеріалів, мішків, засобів 

освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту 

тощо.  

цивільного захисту,  міська комісія ТЕБ та 

НС, керівники об’єктів. 

14.  Організація оперативного висвітлення в засобах масової 

інформації питання про розвиток та хід пропуску 

льодоходу, паводка і повені.   

Миргородський РВ ГУДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту,  міська комісія ТЕБ та НС, міські 

засоби масової інформації. 

На період 

проходження 

паводка, льодоходу 

та повені. 

 

 

 

Секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС   п/п    Олександр  Яременко 

 

 

 


