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ПРОТОКОЛ  № 24 (позачерговий) 

 

« 09 »  вересня      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 та дотримання карантину з метою 

запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.  

2. Про  роботу закладів загальної середньої освіти міста. 

  

1. Про епідемічну ситуацію на території міста та дотримання карантину з 

метою запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-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. Відділу інформаційного забезпечення продовжити посилену роз'яснювальну 

роботу серед населення через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші канали 

інформації щодо важливості дотримання протиепідемічних заходів під час погіршення 

епідемічної ситуації; 

Термін виконання:  невідкладно 

Контроль за виконанням покласти на  відділ інформаційного забезпечення. 

 

3. Миргородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області  спільно з Миргородським міськрайонним  управлінням Головного 

управління Держпродспоживслужби в Полтавській області посилити контроль за дотриманням 

громадянами, підприємствами, установами, організаціями протиепідемічних вимог у закладах 

торгівлі продовольчими і не продовольчими товарами, в тому числі на агропродовольчих 

ринках, закладах дошкільної освіти, перукарнях та салонах краси, закладах фізичної культури 

та спорту, закладах, що надають послуги з розміщення, закладах громадського харчування, 

розважальних закладах  та інших місцях (заходах) з масовим перебуванням людей. 

Термін виконання:  невідкладно 

http://myrgorod.pl.ua/


Контроль за виконанням покласти на  Миргородський відділ поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській області   

 

2. Про   роботу  закладів загальної середньої освіти міста. 

Виступили:  

Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України». 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти; 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого 

підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний 

центр міністерства охорони здоров’я України» та начальника відділу освіти  взяти до відома. 

2. Начальнику відділу освіти: 

2.1 Вжити заходів для забезпечення роботи освітніх закладів з урахуванням 

тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції (COVID – 19), затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України 30.07.2020 № 42 та постановою 

Головного державного санітарного лікаря України 22.08.2020 № 50, та неухильно 

дотримуватись усіх рекомендацій, виданих МОЗ щодо функціонування закладів освіти в умовах 

карантинних обмежень. 

Термін виконання:  на період карантину 

 

3.2  До 30.09.2020: 

- скасувати підвезення учнів із віддалених мікрорайонів міста; 

- склад груп продовженого дня формувати з учнів одного класу; 

- заняття гуртків та факультативів у закладах освіти проводити з учнями одного класу; 

- гаряче харчування (сніданок) організувати для учнів початкових класів та учнів 

пільгових категорій 2 – 11 класів за умови перебування в їдальні одночасно учнів одного класу; 

- гаряче харчування учнів із груп продовженого дня організувати за графіком, який 

передбачає перебування в їдальні учнів одного класу; 

- заборонити роботу буфетів у закладах освіти; 

- заборонити проведення занять гуртків закладів позашкільної освіти в приміщеннях 

закладів загальної середньої та дошкільної освіти; 

- рекомендувати батькам учнів, які повернулися (повертаються) з-за меж Полтавської 

області, не відвідувати заклади освіти (навчатися дистанційно) протягом 14 днів із дня 

повернення; 

- налагодити чітку взаємодію медичного персоналу школи з медичним персоналом 

первинної ланки (КНП "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Миргородської міської ради Полтавської області) відповідно до рекомендацій наданих 

департаментом освіти. 

Термін виконання:  З 01.09.2020 по 30.09.2020 року 

 

Голова комісії      Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії      Сергій Михайленко 


