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ПРОТОКОЛ № 20 (позачерговий)
« 5 » червня

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 епідемічну ситуацію на території міста в умовах послаблення
протиепідемічних заходів та дотримання карантину з метою запобігання поширенню на
території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2.
Виступили:
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
завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого
підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний
центр міністерства охорони здоров’я України» взяти до відома.
2.
Продовжити виконання карантинних (протиепідемічних) заходів відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України № 392 ,,Про встановлення карантину з метою
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів”, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. № 435 ,,Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392”.
Термін дії: на період дії карантину
3. Враховуючи сприятливу епідемічну ситуацію на території міста Миргорода та
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 ,,Про
встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів
послаблення протиепідемічних заходів”, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2020 р. № 435 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 р. № 392” запровадити наступні послаблення протиепідемічних заходів, а саме
дозволити:
3.1 проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною організацією
за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра та перебування не

більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо релігійний захід проводиться в
приміщенні;
Контроль за виконанням покласти на Миргородський відділ поліції Головного Управління
Національної поліції в Полтавській області, відділ інформаційного забезпечення.
3.2 з 5 червня:
3.2.1 діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за
умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше ніж 1,5
метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох
клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт
господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових продуктів
відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту
(зокрема захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі,
респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно, та виконання
рекомендацій затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від
02.06.2020 № 32;
Контроль за виконанням покласти на Миргородське міськрайонне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в Полтавській області
3.2.2 особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо
самоізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
20 травня 2020 р. № 392 ,,Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів”;
Контроль за виконанням покласти на Миргородський відділ поліції Головного Управління
Національної поліції в Полтавській області, управління соціального захисту населення.
4. Управлінню соціального захисту населення дозволити:
4.1 денне відвідування одержувачами соціальних послуг територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за умови дотримання карантинних
(протиепідемічних) заходів;
4.2 відвідування реабілітаційних установ для проведення індивідуальних корекційних
занять за умови дотримання карантинних (протиепідемічних) заходів;
4.3 відновити зарахування до відділення стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) за наявності у особи негативного результату тестування на корона вірусну
інфекцію COVID-19.
Контроль за виконанням покласти на управління соціального захисту населення
Термін виконання: з 10.06.2020
Термін дії: під час дії карантину
5. Внести наступні зміни до протоколу міської комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій від 23.05.2020 № 19:
5.1 виклавши абзац пункту 4 в такій редакції:
,,діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку”.
6. Відділу освіти, Миргородському міськрайонному управлінню Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області з метою дотримання всіх належних
протиепідемічних заходів серед учасників при проведенні зовнішнього незалежного
оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування:
6.1 створити групи з моніторингу дотримання рекомендацій щодо протиепідемічних
заходів під час проведення зовнішнього оцінювання та вступних випробувань, які
затверджуються постановою Головного державного санітарного лікаря України;

6.2
проводити моніторинг дотримання протиепідемічних заходів в усіх пунктах
тестування напередодні початку кожної сесії зовнішнього оцінювання та вступних
випробувань.
Контроль за виконанням покласти на відділ освіти, Миргородське міськрайонне
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області.
Термін виконання: невідкладно
7. Миргородській міськрайонній філії Полтавського обласного центру зайнятості
дозволити:
7.1. проводити прийом клієнтів державної служби зайнятості безпосередньо у приміщенні
центру зайнятості у відповідності до розроблених графіків прийому, в першу чергу за наявності
варіантів підходящої роботи та необхідності прийняття рішень щодо надання статусу
безробітного, призначення допомоги по безробіттю, припинення реєстрації в службі зайнятості,
з урахуванням наявності транспортного сполучення. При відсутності варіантів
працевлаштування, транспортного сполучення продовжити прийом громадян, переважно з
використанням засобів дистанційної комунікації.
7.2. здійснювати прийом документів від громадян щодо реєстрації як безробітного через
засоби електронного зв’язку або скриньки для кореспонденції, розміщеної біля входу в
приміщення центру зайнятості або особисто під час проведення прийому громадян, в разі
особистого звернення особи до центру зайнятості.
7.3 прийом клієнтів державної служби зайнятості в приміщенні центру зайнятості
здійснювати з обов’язковим дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних заходів та вимог
постанов Кабінету Міністрів України, наказів МОН та постанов Головного державного
санітарного лікаря України.
Контроль за виконанням покласти на Миргородську міськрайонну філію Полтавського
обласного центру зайнятості.
Термін виконання: з 05.06.2020
Термін дії: під час дії карантину
Голова комісії

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

