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ПРОТОКОЛ  № 15 (позачерговий) 

 

« 21 »  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. Про запровадження додаткових обмежувальних заходів на території міста з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби     COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Внести зміни в Протокол № 9 від 12.03.2020 року міської комісії з питань ТЕБ та 

НС  замінивши цифри  в пункті 1 " до 03.04.2020" на слова " до зняття карантинних обмежень". 

2. З метою вжиття необхідних додаткових заходів для відвернення загрози, 

забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на території міста, з 

урахуванням статей 29, 30, 32 Закону України ,,Про захист населення від інфекційних хвороб”,  

постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2020 р. № 211 ,,Про запобігання 

поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), Протоколу регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 

16.04.2020 року №12/2020  обмежити доступ громадян до кладовищ на період карантину, крім 

здійснення обрядів поховань з дотримання заходів особистої безпеки та за наявності засобів 

захисту; 

3. КП "Спецкомунтранс"  

- заборонити на території Миргорода на період карантину роботу, яка передбачає 

приймання відвідувачів на кладовищах, крім організації та проведення поховань померлих 

та/або загиблих. 

- розмістити на входах до кладовищ оголошень про тимчасове обмеження щодо їх 

відвідування; 

Термін: на період карантину 

4. Миргородському  відділу поліції головного управління Національної поліції в 

Полтавській області обмежити доступ громадян до кладовищ на період карантину, крім 

здійснення обрядів поховань з  дотриманням заходів особистої безпеки та за наявності засобів 

захисту; 

 

 

http://myrgorod.pl.ua/


5. Відділу інформаційного забезпечення здійснювати посилене інформування 

населення про заборону відвідування кладовищ на період карантину шляхом розміщення 

повідомлень на  офіційному веб-сайті міста та в інших засобах масової інформації. 

Термін: невідкладно 

 

 

 

Голова комісії      Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії      Олександр Яременко 

 

 


