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ПРОТОКОЛ  № 28 (позачерговий) 

 

« 29 »  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 роботу закладів освіти міста в 

умовах  поширення на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2.  

2. Щодо проведення стану оцінки готовності та технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту розташованих на території м. Миргород. 

  

1. Про епідемічну ситуацію на території міста та роботу  закладів  освіти міста 

в умовах  поширення 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». 

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  Під час навчання у закладах освіти дотримуватися  рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів 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 

2.2  Рекомендувати закладам загальної середньої освіти не проводити І (шкільний) та ІІ 

(міський) етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

Термін виконання:  на період карантину 

2.3 Рекомендувати дистанційну форму навчання для учнів 5-10 класів та стаціонарне 

навчання для учнів 1-4, 11 класів закладів загальної середньої освіти 

Термін виконання:  по 08.11.2020 року 

 

http://myrgorod.pl.ua/


2.4 Рекомендувати дистанційну форму навчання для учнів Миргородської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5  Миргородської міської ради 

Термін виконання: по 08.11.2020 року 

2.5 Заборонити групові заняття спортивного, культурного, розвивального напрямків 

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

підпорядкування  

Термін виконання:  по 08.11.20 року 

3. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на  відділ освіти. 

 

2. Щодо проведення стану оцінки готовності та технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту розташованих на території м. Миргорода. 

 

Інформував: Начальник Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у 

Полтавській області Назаренко Р.В. 

 

Довів до присутніх основні вимоги Інструкції про порядок проведення технічної 

інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держкомбуду України від 

24.05.2001 року № 127, зареєстрованим в Мінюсті 10.07.2001 року за № 582/5773 (зі змінами), 

Постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.1999 року №567 «Про затвердження Інструкції 

про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2009 року №253 «Про затвердження Порядку використання 

захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та 

побутових потреб», Розпорядження Миргородського міського голови від 12.07.2016 року № 97-

р «Про створення комісії з питань подальшого використання захисних споруд». 

Додав, що з 09.07.2018 року вступив в дію наказ МВС № 579 «Про затвердження Вимог з 

питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту», який зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 року за № 879/32331. 

Згідно вимог п.VI «Організація заходів з утримання, експлуатації та обслуговування 

захисних споруд» балансоутримувач повинен провести відповідні заходи, а саме: 

- п.п. 2.1 «Для забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням 

їх балансоутримувачі здійснюють оцінку стану їх готовності, організовують періодичні огляди 

стану захисних споруд, перевірку працездатності їх основного обладнання, планують і 

проводять технічне обслуговування обладнання та систем життєзабезпечення захисних 

споруд»; 

- п.п. 2.2 «Оцінка стану готовності захисних споруд (далі – оцінка стану готовності) 

здійснюється щороку з метою виявлення недоліків у стані утримання та експлуатації захисних 

споруд, передбачення заходів щодо приведення захисної споруди в готовність до використання 

за призначенням». Крім того, оцінка стану готовності здійснюється в таких випадках: 

у разі проведення технічної інвентаризації захисної споруди, як об’єкта нерухомого 

майна; 

у разі підготовки пропозицій щодо подальшого використання захисної споруди; 

після пожеж, аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій, що могли негативно 

вплинути на технічний стан захисної споруди; 

у разі здійснення ДСНС заходів державного нагляду (контролю) за станом готовності 

захисних споруд відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності»; 

- п.п. 2.4 «За результатами оцінки стану готовності складається акт оцінки стану 

готовності захисної споруди цивільного захисту за формою згідно з додатком 11 до цих 

Вимог»; 

- п.п. 2.7 «Про результати щорічних оцінок стану готовності, здійснених без залучення 

фахівців структурних підрозділів із питань цивільного захисту міністерств, інших центральних 

органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС, 

балансоутримувачі інформують вищезазначені органи і підрозділи з наданням копій актів, 

складених за їх результатами». 



Також додав, що розпорядженням міського голови від 12.07.2016 року № 97-р створено 

комісію з питань подальшого використання захисних споруд у разі банкрутства (ліквідації) 

підприємства, на балансі якого вони перебувають та по списанню непридатних захисних споруд 

цивільного захисту. 

Доповів, що станом на 20.10.20 року проведено інвентаризацію 16-ти ЗСЦЗ із 29-ти, а 

саме: 

1. ПРУ № 62770 – Миргородський відділ поліції ГУ НП в Полтавській області. 

2. ПРУ № 62771 - Миргородська партія Полтавської ЕГДС. 

3. ПРУ № 62776 – ДПРЧ-5 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Полтавській області (вул. 

Петрівська, 8). 

4. ПРУ № 62750 – ДПРЧ-5 ДПРЗ-1 ГУ ДСНС України у Полтавській області (вул. 

Гоголя, 167). 

5.  Сховище №62642 – Фонд державного майна України (територія Миргородської 

дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» вул. Петрівська, 15). 

6.  ПРУ № 62748 – Фонд державного майна України (територія Миргородської 

дільниці ТОВ «Кононівський елеватор» вул. Петрівська, 15). 

7.  ПРУ № 62760 – Полтавська філії ПАТ «Укртелеком» (вул. Гоголя, 96/9). 

8.  ПРУ № 62792 – ПТУ-44 (вул. Козацька, 24а). 

9.  ПРУ № 62756 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гурамішвілі, 5). 

10.  ПРУ № 62754 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя, 42/1). 

11.  ПРУ № 62785 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя, 38). 

12.  ПРУ № 62747 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Старосвітська, 

22/5). 

13.  ПРУ № 62744 – КП "Миргородська управляюча компанія" (провул. Тупий, 5). 

14.  ПРУ № 62779 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Свидницького, 

3). 

15.  ПРУ № 62746 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гурамішвілі, 3). 

16.  ПРУ № 62743 – КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя, 160). 

Що складає 53 % від загальної кількості. 

Залишаються не про інвентаризованими такі захисні споруди: 

1. ПРУ № 62782 - Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава». 

2. ПРУ № 62783 - МРЦ «Миргород» МВС України. 

3. Сховище № 62642 – ТОВ БФ «Гефест». 

4. ПРУ № 62749 - КП "Миргородська управляюча компанія" ( вул. П. Мирного, 24). 

5. ПРУ № 63753 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Спартаківська, 117). 

6. ПРУ № 62755 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Шишацька, 119). 

7. ПРУ № 62763 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя, 181б). 

8. ПРУ № 62765 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя, 181а). 

9. ПРУ № 62768 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Старосвітська, 5). 

10. ПРУ № 62769 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Мічуріна, 5). 

11. ПРУ № 62773 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Д. Апостола, 2). 

12. ПРУ № 62774 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Старосвітська, 3). 

13. ПРУ № 62787 - КП "Миргородська управляюча компанія" (вул. Гоголя 115) 

 

Обговоривши дане питання комісія   вирішила: 

1.  Прийняти до відома інформацію начальника Миргородського районного відділу ГУ 

ДСНС України у Полтавській області Назаренка Р.В. та визнати роботу щодо проведення 

технічної інвентаризації захисних споруд такою, що потребує суттєвого поліпшення.  

 

1.2.  Власникам (балансоутримувачам) захисних споруд цивільного захисту щорічно 

проводити оцінку стану готовності захисних споруд із складанням відповідного акту. Про 

результати щорічних оцінок стану готовності, здійснених без залучення фахівців із питань 

цивільного захисту органів місцевого самоврядування, органів і підрозділів ДСНС,  

інформувати вищезазначені органи і підрозділи з наданням копій актів, складених за їх 

результатами 

Термін: щорічно до 01 вересня. 



1.3.  Власникам (балансоутримувачам) в найкоротший термін провести технічну 

інвентаризацію  захисних споруд цивільного захисту, що знаходяться в підпорядкуванні. 

Термін: до 01 грудня 2020 року. 

 

1.4. Начальнику сектору цивільного захисту Яременку О.М. спільно з керівниками 

підприємств, установ, організацій міста (балансоутримувачами захисних споруд цивільного 

захисту) підготувати документи на списання протирадіаційних укриттів технічну 

інвентаризацію провести яких неможливо та за місцем обліку яких знаходяться підвальні 

приміщення житлових будинків без відповідного інженерного обладнання, подати їх на розгляд 

і погодження до управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації. 

Термін: до 01 грудня 2020 року. 

1.5.  Продовжити роботу комісії з питань подальшого використання захисних споруд у 

разі банкрутства (ліквідації) підприємства, на балансі якого вони перебувають та по списанню 

непридатних захисних споруд цивільного захисту. Оформити відповідні акти для списання 

непридатних захисних споруд та направити їх для погодження до Управління з питань 

цивільного захисту облдержадміністрації. 

Термін: до 01 грудня 2020 року. 

 

2. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на начальника 

Миргородського районного відділу ГУ ДСНС України у Полтавській області Назаренка Р.В. та 

начальника сектору цивільного захисту Яременка О.М. 

 

 

Голова комісії       Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 


