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ПРОТОКОЛ № 18 (позачерговий)
« 10 » серпня

2021 року

м. Миргород

Головував : перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії з
питань ТЕБ та НС Олександр Острянин
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про стан проведення вакцинації населення на території Миргородської міської
територіальної громади.
2.
Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в Миргородській
міській територіальній громаді.
Виступили:
Степанько Ярослав Миколайович - завідувач Миргородського міжрайонного
відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи "Полтавський
обласний лабораторний центр МОЗ України";
Михайленко Сергій Юрійович – начальник відділу охорони здоров'я Миргородської
міської ради
Гавриленко Людмила Василівна – заступник директора КНП "Миргородський міський
центр" ПМСД
Яшна Любов Миколаївна - головний спеціаліст відділу освіти Миргородської міської ради
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу
лабораторних досліджень державної установи "Полтавський обласний лабораторний центр
МОЗ України" Степанька Я.М., начальник відділу охорони здоров'я Миргородської міської
ради Михайленка С.Ю., заступника директора КНП "Миргородський міський центр" ПМСД
Гавриленко Л.В., головного спеціаліста відділу освіти Миргородської міської ради Яшної Л.М.
взяти до відома.
2.
Відповідно до розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медикобіологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із
поширення короно вірусної хвороби СOVID -19 на території Полтавської області від 20 липня
2021 року № 173 «Про оптимізацію процесу вакцинації на територіях Кременчуцького,
Миргородського, Лубенського районів» та з метою оптимізації процесу вакцинації на території
Миргородської міської територіальної громади, в тому числі у організованих колективах :

2.1.
Керівникам підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території
Миргородської міської територіальної громади забезпечити проведення відповідних заходів в
організованих колективах для проведення вакцинації працівників
Термін до 20.08.2021 року.
2.2.
Відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради:
- забезпечити проведення вакцинації населення у організованих колективах, пунктах
масової вакцинації, приміщеннях стаціонару у яких надається медична допомога пацієнтам з
гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2;
- під час проведення вакцинальної кампанії від СOVID-19 у 2021 році надавати допомогу,
сприяти закладам охорони здоров’я, що розташовані на території відповідальності в отриманні
та доставці до місця зберігання вакцини, та в забезпеченні умов її зберігання, роботі пунктів
вакцинації;
- забезпечити широке та повне інформування населення громади, щодо масової
вакцинації та популяризації вакцинації населення в тому числі у організованих колективах;
- провести аналіз недоліків попередніх хвиль захворюваності на COVID-19 у
територіальній громаді, та оцінити готовність до нових викликів пандемії;
2.3. Відділу освіти Миргородської міської ради:

2.
Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в місті.
Інформували:
Руслан Володимирович Назаренко – заступник начальника Миргородського районного
управління ГУ ДСНС України у Полтавській області;
В'ячеслав Григорович Шостя – головний інженер КП «Миргородводоканал» .
Обговоривши питання, комісія вирішила :
2.1
Інформацію заступника начальника Миргородського районного управління ГУ
ДСНС України у Полтавській області Руслана Назаренка та головного інженера КП
«Миргородводоканал» В'ячеслава Шості взяти 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 управління ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Термін виконання: до 30 серпня 2021 року.
- провести роботи по відновленню працездатності всіх пожежних гідрантів в зоні
відповідного обслуговування відповідно до графіка розробленого КП «Миргородводоканал» та
погодженого з Миргородським районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській
області.
Термін виконання: відповідно до графіка.
- розробити графік обладнання покажчиками місця розташування пожежних гідрантів,
відповідно до переліку пожежних гідрантів в м. Миргород, що не обладнані даними
покажчиками.
Термін виконання: до 30 серпня 2021 р.
- провести роботи по обладнанню покажчиками всіх пожежних гідрантів в зоні
відповідного обслуговування відповідно до графіка розробленого КП «Миргородводоканал» та
погодженого з Миргородським районним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській
області.
Термін виконання: відповідно до графіка.
2.3
Контроль за виконанням протокольного рішення комісії покласти на начальника
Миргородського районного управління ГУ ДСНС України у Полтавській області Коркішка
О.М.

Перший заступник голови комісії

Олександр Острянин

Секретар комісії

Олександр Яременко

