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ПРОТОКОЛ  № 1 (позачерговий) 

 

« 13 »    січня      2021 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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із ускладненням 

погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків  та оперативного реагування на них. 

2. Підведення підсумків роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС за 2020 рік та 

затвердження плану роботи на 2021 рік. 

  

1. Про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних із ускладненням 

погодних умов, мінімізації їх негативних наслідків  та оперативного реагування на них. 

За інформацією Полтавського обласного центру з гідрометеорології вранці та вдень 13 

січня, починаючи з південних районів області очікується значний сніг, місцями хуртовини. 

Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря 0-50 

морозу. 

Вночі 14 січня поступове припинення опадів. 

Впродовж 15-17 січня поступове зниження температури повітря вночі до 12-170 морозу 

(при проясненнях 17-18 січня місцями до 200 морозу), вдень до 8-130 морозу. 

Виступили:  

Начальник Миргородського районного відділу головного управління  Державної служби 

надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Руслан Назаренко 

Він повідомив про складні погодні умови 13-18 січня 2021 року (сильні снігопади, 

хуртовини, поступове зниження температури) та заходи, які необхідно провести  для мінімізації 

наслідків негоди. 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію начальника Миргородського районного відділу головного управління  

Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Назаренка Р.В. взяти 

до відома. 

2. Начальнику сектору цивільного захисту Яременку О.М. в разі необхідності та за 

вказівкою міського голови розгорнути оперативний штаб (створений відповідно до 

розпорядження міського голови від 09.11.2020 року № 90-в  "Про створення оперативного 

штабу з попередження  та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

несприятливими  погодними умовами осінньо-зимового періоду 2020/2021 року".) в приміщенні 

виконавчого комітету. 

Термін: в разі погіршення погодних умов 

http://myrgorod.pl.ua/


3. Відділу житлово-комунального господарства (Залєський О.В.): 

− забезпечити моніторинг можливого впливу погодних умов на стале 

функціонування транспортного сполучення, систем життєзабезпечення та енергопостачання 

міста та населених пунктів територіальної громади. 

− відповідно до  рішення виконавчого комітету Миргородської міської ради від 

09.11.2016 року " 806 "Про організацію прибирання снігу та боротьби зі сніговими заметами в 

осінньо-зимовий період у м. Миргороді" (зі змінами від 01.11.2017 року № 614)  забезпечити 

очищення від снігових заметів, ожеледиці та посипки сипучими матеріалами відповідних 

ділянок в період ускладнення погодних умов; 

− оперативно реагувати та вживати дійові заходи у разі виникнення аварійних 

ситуацій на комунальних мережах та дорогах; 

− забезпечити інформування оперативного штабу про вжиті заходи та про 

ускладнення у роботі об’єктів життєзабезпечення населення. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

4. КП «Спецкомунтранс» (Онищенко О.В.): 

− забезпечити своєчасне проведення профілактичного оброблення дорожнього 

покриття протиожеледними  і фрикційними матеріалами та снігоочищення доріг, насамперед 

автобусних маршрутів, крутих спусків і підйомів та інших аварійно-небезпечних місць, 

перевальних ділянок, під'їздів до залізничних переїздів; 

− підтримувати необхідний обсяг матеріальних резервів, запасів паливно-мастильних 

матеріалів та пісчано-сольової суміші. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

5. Відділу економічного прогнозування та туризму  (Голуб О.В.) негайно 

інформувати оперативний штаб про ускладнення руху пасажирського транспорту в зв’язку з 

погіршенням погодних умов. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

6. Керівникам самостійних відділів виконавчого комітету та рекомендувати 

керівникам територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, 

установ і організацій міста надавати до оперативного штабу інформацію про будь-які 

ускладнення у роботі об’єктів життєзабезпечення населення, виконання заходів з ліквідації 

наслідків несприятливих погодних умов зимового періоду; 

Термін: на період погіршення погодних умов 

7. Рекомендувати: 

 7.1 Районному відділу ГУДСНС України у Полтавській області (Назаренко Р.В.): 

− у разі виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі сніговими заметами на 

автомобільних дорогах територіальної громади, надавати необхідні засоби для проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт; 

− при погіршенні несприятливих погодних умов та в разі необхідності  забезпечити 

розгортання та  роботу додаткових пунктів  обігріву; 

− спільно з відділом ЖКГ діяти у відповідності з визначеними регламентами порядку 

взаємодії служб цивільного захисту та відомчих диспетчерських служб на випадок спільних 

дій. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

7.2 Миргородському відділу поліції ГУНП в Полтавській області (Тюков А.В.) вжити 

заходи щодо своєчасного введення тимчасових обмежень або заборони руху транспортних 

засобів та контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху введених режимів, 

спрямування транспортних засобів на резервні маршрути для об'їзду проблемних ділянок доріг. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

 

7.3 Миргородському міськрайонному управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області (Климась І.І.) встановити постійний контроль за 

санітарно-епідеміологічним станом у місцях розгортання пунктів обігріву.  

Термін: на період погіршення погодних умов 

7.4 Комунальній установі "Полтавський центр екстреної медицини та медицини 

катастроф" Станція екстреної медичної допомоги № 4 м. Миргорода (Романюк В.І.) 

забезпечити за необхідністю виїзд бригад швидкої медичної допомоги до пунктів обігріву, 



доставку та прийом постраждалих до лікарняних закладів з метою надання їм необхідної 

допомоги. 

Термін: на період погіршення погодних умов 

7.5 Районному центру телекомунікацій № 333 ПАТ «Укртелеком» (Резцов Є.Ю.) 

забезпечити сталу роботу зв’язку та радіомовлення в зимовий період. 

Термін: постійно 

8. Управлінню  соціального захисту населення  міської ради (Ільяшенко Л.М.): 
- розпочати роботу пунктів обігріву за умови температури повітря нижче 10 градусів 

морозу та забезпечити їх продуктами харчування для осіб, які потребують обігріву. У раціоні 

харчування передбачити: гарячий чай, печиво, тощо. Видачу продуктів здійснювати в 

одноразовий посуд.  
Термін: на період роботи пунктів обігріву 

- спільно зі службою у справах дітей, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  

організувати чергування соціальних патрулів з метою проведення рейдів по місцях найбільшого 

скупчення людей, виявлення громадян, які потребують допомоги, та доставки їх до лікарень або 

до пунктів обігріву.  

Термін: на період погіршення погодних умов 

 

9. Фінансовому управлінню міської ради (Скляр С.М.) провести фінансування  

управління соціального захисту населення для забезпечення пунктів обігріву продуктами 

харчування. 

Термін: на період роботи пунктів обігріву 

10. З  метою запобігання надзвичайній ситуації та для організації оперативного 

реагування,  залучення необхідних сил і засобів для забезпечення проїзду транспорту на 

автомобільних дорогах та в населених пунктах територіальної громади, ліквідації аварій у 

системах життєзабезпечення і відновлення енергопостачання, надання допомоги учасникам 

дорожнього руху, які опинилися у снігових заторах видати з міського матеріального резерву на 

безповоротній основі паливно мастильні матеріали в кількості: безин А-92 – 200 літрів; 

дизельне пальне – 200 літрів Миргородському районному відділу ГУ  ДСНС України у 

Полтавській області. 

Термін: негайно 

11. Відділу інформаційного забезпечення міської ради (Логвин В.П.) провести 

інформування населення через засоби масової інформації та соціальні служби: 

- про ускладнення погодних умов 13-18 січня 2021 року (сильні снігопади, хуртовини, 

утворення високого снігового покрову, ожеледь); 

- про місця розташування пунктів обігріву та видів допомоги, яка в них надається 

Термін: негайно 

12. Контроль за виконанням  протокольного рішення  комісії покласти на першого 

заступника голови комісії Острянина О.І. та секретаря комісії Яременка О.М. 

 

2. Підведення підсумків роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС за 2020 рік та 

затвердження плану роботи на 2021 рік. 

 

Інформував:  

Яременко О.М. - начальник сектору цивільного захисту. 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію начальника сектору цивільного захисту прийняти до відома. 

2. Затвердити протокольно План роботи міської комісії з питань ТЕБ та НС на 2021 

рік. 

 

 

Голова комісії       Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії       Олександр Яременко 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 13  січня 2021 року № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій на 2021 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Миргород 
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№ 

з/п 
Питання, що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення  

1.  Про хід виконання заходів з 

проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту. 

Лютий Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту,  

2.  Про  стан готовності сил та засобів 

цивільного захисту  міста до 

пропуску льодоходу і повені в 2021 

році. 

Відділ ЖКГ, 

КП «Спецкомунтранс», Миргородський 

РВ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області. 

 

Лютий 

 

Відділ ЖКГ, 

КП «Спецкомунтранс», Миргородський РВ 

ГУ ДСНС України у Полтавській області. 

3.  Стан безпеки на автомобільних 

шляхах територіальної громади та 

заходи щодо його покращення 

 

Миргородський відділ поліції ГУ 

Національної поліції в Полтавській 

області, відділ ЖКГ, відділ капітального 

будівництва 

 

Квітень Миргородський відділ поліції ГУ 

Національної поліції в Полтавській області, 

відділ ЖКГ, відділ капітального будівництва 

 

4.  Про заходи щодо запобігання та 

протидії масовим пожежам лісів, 

торфовищ і сільськогосподарських 

угідь  

 

Державне підприємство „Миргородський 

лісгосп” Полтавське обласне управління 

лісового господарства,  

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, Миргородське госпрозрахункове 

мисливсько-рибальське підприємство 

 

Квітень Державне підприємство „Миргородський 

лісгосп” Полтавського обласного управління 

лісового господарства,  

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, Миргородське госпрозрахункове 

мисливсько-рибальське підприємство 

5.  Про стан підготовки місць 

масового відпочинку на водних 

об’єктах територіальної громади до 

прийняття відпочиваючих 

 

 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, міськрайонне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській 

області, Миргородський міжрайонний 

відокремлений підрозділ лабораторних 

досліджень державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний 

центр МОЗ України», відділ освіти 

 

Квітень Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, міськрайонне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області, Миргородський 

міжрайонний відокремлений підрозділ 

лабораторних досліджень державної 

установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», відділ 

освіти 
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№ 

з/п 
Питання, що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення  

6.  Про стан забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя 

населення  щодо готовності  

підприємств, установ та 

організацій до роботи в літній 

період і заходів із стабілізації 

епідемічної ситуації з керованих 

інфекцій 

Міськрайонне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області, Миргородський 

міжрайонний відокремлений підрозділ 

лабораторних досліджень державної 

установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», 

відділ охорони здоров'я 

Червень Міськрайонне управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області, Миргородський 

міжрайонний відокремлений підрозділ 

лабораторних досліджень державної 

установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр МОЗ України», відділ 

охорони здоров'я, КНП "Миргородський 

міський центр ПМСД", КНП "Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування" 

7.  Про стан виконання заходів 

протипожежного захисту в 

закладах освіти, охорони здоров’я, 

культури, соціальної сфери та 

інших об’єктах з масовим 

перебуванням людей 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, відділ освіти, відділ охорони 

здоров'я, відділ культури, управління 

соціального захисту населення 

 

Червень Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, відділ освіти, відділ охорони 

здоров'я, відділ культури, управління 

соціального захисту населення 

 

 

8.  Про стан утримання джерел 

зовнішнього протипожежного 

водопостачання на території міста 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту 

Червень Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту, відділ ЖКГ, КП 

„Миргородводоканал” 

9.  Про впровадження вимог 

інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту у складі 

проектної та містобудівної 

документації 

Управління архітектури та державного 

архітектурно-будівельного контролю, 

відділ державного архітектурно-

будівельного контролю, відділ 

капітального будівництва,  відділ ЖКГ, 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту 

Вересень Управління архітектури та державного 

архітектурно-будівельного контролю, відділ 

державного архітектурно-будівельного 

контролю, відділ капітального будівництва,  

відділ ЖКГ, 
Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 
Полтавській області, сектор цивільного 
захисту 

10.  Про готовність сил та засобів 

цивільного захисту  до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 

років 

Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУ 

ДСНС України у Полтавській області, 

сектор цивільного захисту, управління  

соціального захисту населення 

Вересень Відділ ЖКГ, Миргородський РВ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту, управління  соціального 

захисту населення, КП "Спецкомунтранс", 

КП  „Миргородтеплоенерго”, КП 

„Миргородводоканал”, Миргородське 
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№ 

з/п 
Питання, що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку матеріалів 

Дата 

розгляду 

питання 

Доповідачі та учасники обговорення  

управління експлуатації газорозподільчої 

системи АТ "Полтавагаз", Миргородська 

філія ПАТ “Полтаваобленерго” 

11.  Про хід ідентифікації та 

паспортизації об’єктів, які 

становлять потенційну загрозу 

виникнення надзвичайних 

ситуацій. Внесення змін та 

затвердження переліку ПНО, ХНО 

та ОПН на території громади. 

Графіки впровадження СРВ НС 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту  

Листопад Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту  

12.  Про затвердження Плану роботи 

міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на               

2022 рік 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту 

Листопад Миргородський РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області, сектор цивільного 

захисту 

 

Перший заступник міського голови – перший заступник голови міської комісії з питань ТЕБ та НС    Олександр Острянин 

 

 

Начальник сектору цивільного захисту - секретар міської комісії з питань ТЕБ та НС      Олександр Яременко 

 


