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ПРОТОКОЛ № 21 (позачерговий)
« 03 » липня

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 виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію
надзвичайної ситуації природного характеру.
2.
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.
1.
Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету на ліквідацію
надзвичайної ситуації природного характеру.
Виступили:
Козлова В.О. – начальник відділу молоді і спорту.
Богаєнко М.М. – начальник відділу капітального будівництва.
19 червня внаслідок ускладнення погодних умов на території Полтавської області
(шквальні пориви вітру, сильний дощ з градом, гроза) у місті Миргороді частково пошкоджено
покрівлю трибуни стадіону «Старт», який знаходиться за адресою: вул. Гоголя, 175. В наслідок
буревію пошкоджена значна частину профнастилу, пароізоляційна плівка, рештування з дощок
та брусків. Технічний стан покрівлі є незадовільним та потребує відновлення окремих
елементів для подальшого функціонування стадіону "Старт".
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
На підставі розглянутих документів, керуючись вимогами Національного
класифікатора надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, що затверджений наказом
Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 ( зареєстрований в Мінюсті за №
v0457609-10 ) визнати подію у місті Миргороді 19.06.2020 року надзвичайною ситуацією
природного характеру Код 20331 – «НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і
більше), охоплюючи шквали та смерчі».
2.
Начальнику відділу молоді і спорту спільно з відділом економічного
прогнозування та туризму підготувати на чергове засідання міського виконавчого комітету
рішення про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету в сумі 390 тис. 979 грн.
для відновлення окремих елементів покрівлі трибуни стадіону "Старт" з метою ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації 19.06.2020 року.
Термін виконання: до 10.07.2020 року

3.
Начальнику фінансового управління передбачити виділення коштів з резервного
фонду міського бюджету для відновлення окремих елементів покрівлі трибуни стадіону
"Старт" з метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 19.06.2020 року.
Термін виконання: до 17.07.2020 року
2.
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:
Гавриш С.А. – начальник відділу споживчого ринку та підприємництва.
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 начальника відділу споживчого ринку та підприємництва, завідувача
Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної
установи «Полтавський обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України»
взяти до відома.
2.
Дозволити з 06.07.2020 року:
- надання послуг дітям та розміщення дитячих атракціонів;
- здійснення виносної торгівлі овочами, фруктами з торгової палатки;
- здійснення виносної торгівлі квітами власного вирощення з майданчика;
- здійснення виносної торгівлі непродовольчими товарами з майданчика;
- здійснення виносної торгівлі баштанними культурами, овочами та фруктами;
- надання послуг прокату книг з майданчика;
- реалізації товарів шкільного асортименту з торгової палатки;
- здійснення виносної торгівлі квасом з майданчиків;
- організації торгівлі виробами з декоративного та будівельного каменю з майданчика;
- здійснення торгівлі напоями з тимчасових споруд (рол-бару);
- здійснення закупівлі ягід та фруктів з лотка.
Термін виконання: на період карантину
3.
Начальнику Миргородського міськрайонного управління Головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській області спільно з Миргородським відділом поліції
Головного Управління Національної поліції в Полтавській області з залученням відділу
споживчого ринку та підприємництва Миргородської міської ради, забезпечити здійснення
заходів державного нагляду (контролю)
за об’єктами торгівлі продовольчими та
непродовольчими товарами, агропродовольчими ринками, закладами громадського харчування
відповідно до встановлених вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVІD-19), затверджених
головним державним санітарним лікарем України.
Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного
законодавства щонайменше двічі на тиждень залучати засоби масової інформації до
висвітлення процесу та результатів перевірки.
Термін виконання: на період карантину
Голова комісії

Сергій Соломаха

Секретар комісії

Олександр Яременко

