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ПРОТОКОЛ  № 17 (позачерговий) 

 

« 30 »  квітня     2020 року                                                         м. Миргород 

 

Головував : перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Сергій Швайка. 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про вжиття заходів на території міста із запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби     COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті. 

 

 

1 . Про вжиття заходів на території міста із запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби     COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

Інформували:  

Сергій Швайка – перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС  

Наталія Обідна – В.О. начальника Миргородського міськрайонного управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області; 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Дозволити роботу агропродовольчого ринку на території  міста Миргорода, який 

є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи 

та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, за умови дотримання 

протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених головним 

державним санітарним лікарем України (Постанова Головного Державного санітарного лікаря 

України від 27.04.20 року №14). 

Термін виконання: За умови дотримання 

протиепідемічних вимог 

 

2 . Підприємству Миргородської райспоживспілки "Центральний ринок" організувати 

відповідну роботу щодо приведення торгових місць на ринку у відповідність із 

протиепідемічними вимогами під час карантину 

Термін: на період карантину 

 

3. Миргородському міськрайонному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області забезпечити: 

http://myrgorod.pl.ua/


- проведення щоденних позапланових перевірок за дотриманням агропродовольчими 

ринками протиепідемічних вимог до діяльності агропродовольчих ринків, встановлених 

головним державним санітарним лікарем України; 

- присутність не менш як двох інспекторів на агропродовольчому ринку протягом усього 

часу його роботи та проведення ними позапланових перевірок, зазначених в абзаці другому 

цього пункту. 

Термін: на період карантину 

 

2. Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті. 

Інформували:  

Руслан Назаренко – начальник Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у 

Полтавській області; 

В'ячеслав Шостя – головний інженер  КП «Миргородводоканал» . 

Обговоривши питання, комісія   вирішила : 

2.1 Інформацію начальника Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у 

Полтавській області Руслана Назаренка та головного інженера КП «Миргородводоканал»  

В'ячеслава Шості прийняти до відома.   

2.2 КП «Миргородводоканал»  

- розробити графіки по відновленню працездатності всіх пожежних гідрантів в зоні 

відповідного обслуговування та обов'язково надати їх на погодження до Миргородського 

районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

Термін виконання:  до 15 травня 2020 р. 

- провести роботи по відновленню працездатності всіх пожежних гідрантів в зоні 

відповідного обслуговування відповідно до  графіка розробленого КП «Миргородводоканал» та 

погодженого з Миргородським районним відділом ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

Термін виконання:  відповідно до графіка. 

2.3 Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника 

Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області Назаренка Р.В.  

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Сергій Швайка 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 


