
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

   КОМІСІЯ   З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО – ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ                                              

  ТА  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул. Незалежності, 17, м. Миргород, Полтавська область, 37600, тел. (05355) 5-25-01, факс (05355) 5-22-21 

E-mail: mmrada@ukr.net, Web: http://myrgorod.pl.ua, Код ЄДРПОУ 04057468 

 
ПРОТОКОЛ  № 26 (позачерговий) 

 

« 09 »  жовтня      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  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 

карантинних заходів, включаючи застосування заходів адміністративного впливу до керівників 

об'єктів на яких будуть виявлені порушення карантинних вимог. 

Термін виконання:  невідкладно 

Контроль за виконанням покласти на  Миргородський відділ поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській області. 

 

4. Керівнику Спеціалізованого Миргородського санаторію “Слава” (Міністерства 

соціальної політики України) враховуючи ускладнення епідемічної ситуації в місті Миргороді 

http://myrgorod.pl.ua/


та виявлення 3 підтверджених випадків захворюваності на COVID -19 працівників даного 

суб'єкта господарювання рекомендувати припинити прийом  на реабілітацію та оздоровлення 

нових відпочиваючих  на період стабілізації епідситуації на даному об'єкті. 

Термін виконання: на період стабілізації епідситуації  

 

2. Про   роботу  закладів  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: 

- 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 постановами 

Головного державного санітарного лікаря України та неухильно дотримуватись усіх 

рекомендацій, виданих МОЗ щодо функціонування закладів освіти в умовах карантинних 

обмежень. 

Термін виконання:  на період карантину 

- скасувати підвезення учнів із віддалених мікрорайонів міста; 

- заборонити групові заняття спортивного, культурного, розвивального напрямків для 

дітей у закладах позашкільної освіти та інших закладах  незалежно від форм власності та 

підпорядкування з 12 жовтня 2020 року 

Термін виконання:  до 02.11.20 року 

- рекомендувати 12-13 жовтня 2020 року дистанційну форму навчання для учнів 

Миргородської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 ім. І.А. Зубковського. 

- рекомендувати закладам загальної середньої освіти провести осінні канікули з 15.10 по 

30.10.2020 р. 

Термін виконання:  на період карантину 

Контроль за виконанням покласти на  відділ освіти. 

 

 

Голова комісії      Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 


