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ПРОТОКОЛ  № 18 (позачерговий) 

 

« 08 »  травня     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. Щодо запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної 

хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19. 

Виступили:  

Перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та 

НС Швайка С.О. 

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  першого заступника міського голови, завідувача Миргородського 

міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» взяти до 

відома. 

2. Дозволити: 

2.1. проведення індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на велосипеді, фігурне 

катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю) за умови забезпечення учасників 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

2.2. роботу торговельного  і побутового обслуговування населення за умови забезпечення 

персоналу (зокрема захист обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, перебування у приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів 

торговельної площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

2.3. діяльність з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) 

майданчиках просто неба за умови забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між 

місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більш як двох клієнтів за одним 

столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання зазначених послуг із 

здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб’єкт 

господарювання, який проводить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів 

відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 
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харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту 

(зокрема захист обличчя, очей, рук) і перебування відвідувачів, крім часу приймання їжі, у 

засобах індивідуального захисту, зокрема респіраторах або захисних масках, у тому числі 

виготовлених самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів 

2.4. діяльність підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-

тренувального процесу спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, 

неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, за умови забезпечення осіб 

засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, перебування в приміщенні не більш як однієї особи на 10 кв. метрів 

площі, а також дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

2.5. діяльність музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відповідно 

до подання керівника закладу культури та за рішенням власника (органу управління) без 

безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу і належності працівників до 

груп ризику. 

Безпосередній прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу (зокрема захист 

обличчя, очей, рук) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами 

або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, може здійснюватися за 

рішенням власника (органів управління); 

2.6. діяльність підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема 

точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних підприємств у сфері доставки паперу та 

друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій, які 

забезпечують їх повноцінне функціонування, зокрема виробництво контенту, а також інших 

суб’єктів у сфері масової інформації, які забезпечують роботу засобів масової інформації та 

доставку контенту до телеглядача (провайдерів програмної послуги, операторів 

телекомунікацій, що забезпечують розповсюдження сигналу телебачення та радіомовлення), 

інших виробників аудіовізуального контенту; 

2.7. здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації 

телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої журналістської діяльності, 

зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, 

органів державної влади тощо, за умови обмеження кількості осіб, задіяних для виробництва 

телевізійного продукту в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки 

(знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усіх задіяних осіб засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 

заходів; 

2.8.  роботу суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, 

зокрема здійснення кіно- та відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, 

житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі приміщеннях, призначених для 

зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які 

здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до 

місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та забезпечення усього персоналу, 

залученого до виробництва аудіовізуального твору, засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання інших санітарних та протиепідемічних заходів; 

2.9. проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) 

колективах за рішенням органів управління репетицій, тренувань та інших заходів, які не 

передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови 

забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 



захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних 

санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до 

закладу; 

2.10. діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів; 

2.11. надання стоматологічної допомоги. 

Термін виконання – на період карантину  

 

3.  Миргородському відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 

року № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої  коронавірусом SARS-CoV-2 "  (зі змінами) забезпечити виконання та 

постійний контроль щодо  роботи суб’єктів господарювання в складі мобільних груп з 

представниками зацікавлених служб та самостійних патрулів, на предмет дотримання 

карантинних заходів. 

Термін виконання – на період карантину  

 

4. Відділу споживчого ринку та підприємництва, відділу економічного прогнозування 

та туризму за погодженням з Керівником робіт надавати роз’яснення суб’єктам 

господарювання щодо можливості здійснення господарської діяльності відповідними 

суб’єктами господарювання на території міста відповідно до вимог Постанови КМУ № 211. 

        Термін виконання - постійно  

 

5. Контроль за виконанням обмежувальних заходів  покласти на  Миргородський 

відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Полтавській області, відділ 

споживчого ринку та підприємництва, Миргородське міськрайонне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

 

 

 

Перший заступник голови комісії   Сергій Швайка 

 

Секретар комісії      Олександр Яременко 


