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ПРОТОКОЛ  № 10 (позачерговий) 

 

« 02 »  квітня      2021 року                                                         м. Миргород 

Головував : перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Олександр Острянин 

Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком). 

Запрошені: за окремим списком. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Щодо запобігання поширенню на території Миргородської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19. 

2.   Про підготовку до купального сезону 2021 року та літнього відпочинку. 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах Миргородської міської територіальної громади 

в літній період. 

 

Виступили:  

Степанько Я.М. – в.о. завідувача Миргородським міжрайонним відокремленим 

підрозділом лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний 

лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України». 

Гавриленко М.І. – в.о. начальника Миргородського  управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області. 

Будний Я.В. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородська 

лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради Полтавської області. 

Фошин О.Л. – директор комунального некомерційного підприємства "Миргородський 

міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської 

області. 

Колибельнік Т.М. – начальник відділу освіти Миргородської міської ради. 

 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  Миргородського міжрайонного відокремленого підрозділу 

лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

міністерства охорони здоров’я України», Миргородського  управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, комунального некомерційного підприємства 

"Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради взяти до відома. 

2. В зв’язку з різким погіршенням епідемічної ситуації на території            

Миргородської міської територіальної громади, та з метою вжиття необхідних додаткових 

заходів для відвернення загрози, забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-

2, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 ,,Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами): 

http://myrgorod.pl.ua/


2.1. Продовжити обмежувальні протиепідемічні заходи визначені в Протоколах міської 

комісії з питань ТЕБ та НС № 7 від 19.03.2021 року,  №8 від 26.03.2021 року та № 9 від 

29.03.2021 року до 17 квітня 2021 року. 

2.2. Відділу освіти Миргородської міської ради запровадити дистанційну форму навчання: 

для учнів 1-4 класів з 05.04.2021 року по 09.04.2021 року; 

для дітей з особливими освітніми потребами, які перебувають на обліку в ІРЦ, до 

17.04.2021 року. 

 

2. Про підготовку до купального сезону 2021 року та літнього відпочинку. 

Запобігання загибелі людей на водних об’єктах Миргородської міської територіальної громади 

в літній період. 

Виступили:  

1. Начальник Миргородського  районного відділу  ГУ ДСНС України в Полтавській 

області Назаренко Р.В. 

2. Майстер по благоустрою КП "Спецкомунтранс" Кіршина Н.А. 

Обговоривши питання, комісія   вирішила: 

1.1 Визначити місця масового відпочинку населення на водних об'єктах 

Миргородської міської територіальної громади в 2021 році згідно з додатком. 

1.2 Затвердити План-заходів з підготовки водних об'єктів Миргородської міської 

територіальної громади до масового відпочинку населення на воді у весняно-літній період 2021 

року, що додається. 

1.3 Рекомендувати керівникам об’єктів масового відпочинку людей на воді на 

території Миргородської міської територіальної громади:   

- заборонити відкриття і функціонування місць масового відпочинку населення на водних 

об’єктах без обстеження і очистки акваторій пляжів, в небезпечних місцях встановити 

попереджувальні плакати; 

Термін: протягом року 

- створити сезонні рятувальні пости, укомплектувати їх підготовленими рятувальниками, 

необхідним спорядженням і майном, засобами зв’язку і аптечками для надання долікарської 

медичної допомоги, забезпечити їх постійну готовність до виконання заходів по рятуванню 

людей; 

Термін: до 1.06.2021 року 

- у разі необхідності укласти з рятувальними службами угоди на постійне обслуговування 

місць масового відпочинку; 

Термін: до 01.06.2021 року 

- заборонити реалізацію та вживання спиртних напоїв на пляжах, як в громадських місцях; 

Термін: протягом купального сезону 

 

1.4 Комунальному підприємству «Спецкомунтранс» та рекомендувати керівникам 

підприємств, установ організацій Миргородської міської територіальної громади, які 

використовують водойми з оздоровчою чи спортивною метою або для відпочинку громадян: 

− організувати роботу із своєчасної підготовки місць масового відпочинку населення на 

водних об’єктах до літнього оздоровчого сезону 2021 року; 

− забезпечити планове обстеження і очищення дна акваторії у місцях масового 

відпочинку населення на водних об’єктах; 

− забезпечити інформування  мешканців та гостей Миргородської міської 

територіальної громади про правила поведінки під час відпочинку на воді та правила надання 

першої невідкладної медичної допомоги потерпілим на воді шляхом встановлення 

інформаційних щитів та висвітлення інформації у засобах масової інформації; 

− забезпечити виконання комплексу дератизаційних робіт, дезінфекційних та 

протилептоспірозних заходів у зоні  масового відпочинку; 

− у встановленому порядку залучати підприємства, установи та організації для 

проведення заходів з благоустрою та облаштування пляжу; 

− підготувати паспорт пляжу із встановленим переліком необхідних документів, 

погодженого відповідними уповноваженими особами, які підтверджують безпечне користування 

зоною масового відпочинку; 



− на період купального сезону забезпечити роботу  пляжу відповідно до Правил 

охорони життя людей на водних об'єктах України, затверджених наказом МВС України від 

10.04.2017 р. № 301; 

− призначити відповідального за організацію роботи пляжу; 

− виділити та облаштувати місця для купання дітей; 

− обладнати і розмістити на видних місцях пляжу стенди з матеріалами щодо 

попередження нещасних випадків на воді, правилами поведінки на воді, порадами 

відпочиваючим про порядок купання, прийомами саморятування, прийомами надання першої 

долікарняної допомоги потерпілим, номерами телефонів та адресами поліції, аварійно-

рятувальної служби та найближчого медичного закладу; 

− визначити місця, де забороняється купатися та встановити щити з написами 

«КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО!» та «НЕБЕЗПЕЧНО»; 

− з  метою  попередження  нещасних  випадків  і надання допомоги тим,  хто потрапив у 

біду на воді, створити сезонний рятувальний пост та організувати постійне чергування 

рятувальників; 

− рятувальний пост забезпечити рятувальним майном, засобами зв’язку і санітарними 

сумками, укомплектованими медикаментами та медичним майном, засобами іммобілізації 

постраждалого, документацією в повному обсязі (відповідно до наказу МВС України від 

10.04.2017 р. № 301); 

− забезпечити проходження спеціалістами-рятувальниками відповідної підготовки 

(перепідготовки) за спеціальною програмою Державної пошуково-рятувальної служби на 

водних об’єктах у навчальному центрі ДСНС  України, яка має відповідну ліцензію; 

− забезпечити проходження спеціалістами-рятувальниками навчання за спеціальною 

програмою надання першої медичної допомоги в навчально-тренувальних центрах Державної 

служби медицини катастроф; 

− провести радіофікацію пляжу з метою    доведення    необхідної    інформації    і    

організації роз'яснювальної  роботи серед громадян стосовно заходів безпеки на воді. 

Термін: до 01.06.2021 року 

1.5 Миргородському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Полтавській області організувати систематичне патрулювання і вжити суворих заходів щодо 

припинення вживання спиртних напоїв в зонах пляжів та містах традиційного відпочинку 

населення на водоймах міста. 

Термін: протягом купального сезону 

1.6 Міській телестудії «Миргород», рекомендувати редакції газети «Миргород – наш 

дім», протягом купального сезону забезпечити періодичне інформування населення через 

засоби масової інформації, щодо необхідності обережного поводження на воді. 

Термін: протягом купального сезону 

1.7 Миргородському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області через засоби масової інформації забезпечити роз’яснення населенню 

можливої небезпеки інфекційних захворювань під час купання у необстежених та заборонених 

місцях. 

Термін: протягом купального сезону 

 

 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр Острянин 

 

Секретар комісії        Олександр Яременко 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол № 10 засідання міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій  „ 02 ”  квітня  2021 року   

 

Місця  

масового відпочинку населення  на водних об’єктах  Миргородської міської територіальної громади в 2021 році 

Місця масового відпочинку населення  на водних об’єктах  м. Миргорода, де можливий відпочинок з купанням 

№ 

з/п 
Назва місця 

Суб’єкт господарювання (установа), за якими закріплено місце 

відпочинку 

Умови, за яких дозволяється відпочинок 

з купанням 

1.  
Міський комунальний пляж 

Комунальне підприємство «Спецкомунтранс»,  м. Миргород,  вул. 

Шишацька, 86   

Виконання наказу Міністерства охорони 

здоров'я України від 17 березня 2011 

року № 145 "Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць", 

зареєстрованого  в Міністерстві юстиції 

України 05 квітня 2011 року за № 

457/19195, ДБН 360-92** 

Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень 

2.  Пляж ТОВ «Земля К» ТОВ «Земля К»,  м. Миргород,  вул. Я. Усика, 18 

3.  Пляж санаторію "Миргородоздоровниця" 

ПП "Апартаменти "Миргородоздоровниця" 

Санаторій  "Миргородоздоровниця" ПП "Апартаменти 

"Миргородоздоровниця", м. Миргород, вул. Гоголя, 112А 

4.  Пляж ПрАТ «Миргородкурорт» ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт», м. Миргород,  вул. Гоголя, 112 

5.  Пляж структурного підрозділу             

«Санаторій ім. Миколи Гоголя» 

регіональної філії « Південна залізниця» 

Структурний підрозділ "Санаторій  ім. Миколи Гоголя" регіональної 

філії  "Південна залізниця", м. Миргород вул. Миргородських дивізій, 

12 

6.  
Пляж МРЦ «Миргород» МВС України 

Медичний реабілітаційний центр «Миргород» МВС України, м. 

Миргород вул. Українська, 58 

Місця масового відпочинку населення  на водних об’єктах  м. Миргорода, де можливий відпочинок без купання 

№ 

з/п 
Назва місця Розташування 

Умови функціонування місць 

відпочинку 

1.  
"Тарелочка" 

м. Миргород вул. Київська, в районі Бази зберігання, ГЗП 

“Миргородський” ПрАТ “Полтавапропангаз” 

Виконання наказу Міністерства охорони 

здоров'я України від 17 березня 2011 

року № 145 "Про затвердження 

Державних санітарних норм та правил 

утримання територій населених місць", 

зареєстрованого  в Міністерстві юстиції 

України 05 квітня 2011 року за № 

457/19195, ДБН 360-92** 

Містобудування. Планування і забудова 

міських і сільських поселень 

2.  "Гаваї" м. Миргород вул. Харківка в районі магазину "Чайка" 

3.  "Студентський" м. Миргород вул. Ведмедівка 

4.  р. Хорол с.  Гаркушенці 

5.  р. Хорол с. Петрівці 

6.  р. Хорол с. Хомутець 

7.  р. Хорол с. Зубівка 

8.  р. Хорол с. Білики 

9.  р. Хорол с. Слобідка 

10.  р. Хорол с. Ярмаки 

11.  водойма с. Єрки 

 

Секретар комісії                                                                        Олександр Яременко 



 

 

 

 

 
План - заходів 

з підготовки  водних об’єктів міста  до масового відпочинку населення  на воді у весняно-літній період 2020 року  
 

№ 

з/п 
Найменування заходів Термін виконання Відповідальні виконавці 

1.  Перевірити наявність угод оренди водних об’єктів для відпочинку громадян, 

біля яких розміщені кафе інші торгові точки та прокатні пункти. В угодах 

обов’язково передбачити відповідальність орендарів та дотримання 

законодавства України щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

міста. 

До 25.05.2021 р Відділ споживчого ринку та 

підприємництва міської ради 

 

2.  Заборонити відкриття оздоровчих закладів та закладів громадського 

харчування, розташованих біля водних об’єктів усіх форм власності, без 

створення на них рятувальних постів під час масового відпочинку на воді.  

Постійно Відділ споживчого ринку та 

підприємництва міської ради 

 

3.  Перед початком купального сезону: 

1) Забезпечити проведення обстеження і очищення від сторонніх предметів 

дна акваторії, відведеної для купання людей, сертифікованими водолазними 

підрозділами аварійно-рятувальної служби або спеціалізованими аварійно-

рятувальними службами, що пройшли атестацію відповідно до Порядку 

атестації аварійно-рятувальних служб і рятувальників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 року № 828.. 

Після завершення водолазних робіт створити паспорт пляжу з такими 

додатками: 

• акт водолазного обстеження дна акваторії пляжу;  

• паспорт підводної частини акваторії пляжу; 

• карта виміру глибин акваторії пляжу; 

•  акт про придатність пляжу до експлуатації. 

2) Забезпечити проведення обстеження працівниками Миргородського 

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській 

області місць масового відпочинку людей на водних об'єктах. 

Копії створених документів надати до Миргородського РВ ГУ ДСНС 

України у Полтавській області. 

За умови створення 

місць масового 

відпочинку на водних 

об’єктах 

 

До 01.06.2021 р. 

Керівники підприємств, установ, 

організацій міста, юридичні та фізичні 

особи, які використовують водойми для 

відпочинку громадян на воді 

(далі - власники, орендарі водних 

об’єктів) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол № 10 засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  „ 02 ”  квітня   2021 року   

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/828-2013-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/828-2013-%D0%BF/paran8#n8


4.  Під час функціонування місць масового відпочинку на водних об’єктах 

створити сезонні відомчі рятувальні пости, організувати постійне  

чергування рятувальників, обладнати, утримувати та забезпечити їх 

приміщеннями та рятувальним майном. 

 

Під час 

функціонування 

Власники, орендарі водних об’єктів 

5.  Встановити контроль за виконанням заходів щодо обладнання місць 

масового відпочинку людей на воді та узгодження паспортів пляжів у 

відповідності до Правил охорони життя людей на водних об’єктах України. 

 

За умови створення 

місць масового 

відпочинку на водних 

об’єктах 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області 

6.   Провести перевірки місць масового відпочинку людей на воді,  відповідно 

до переліку наданого виконавчим комітетом міської ради. За невиконання 

заходів керівниками цих об’єктів застосовувати міри реагування у 

відповідності до чинного законодавства. 

 

Постійно Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області 

7.  Забезпечити утримання в постійній готовності спеціальної техніки та інших 

засобів реагування на випадок проведення невідкладних рятувальних робіт 

на водних об’єктах міста. 

 

Завчасно та під час 

відпочинку населення 

на воді 

Державна пожежно-рятувальна частина 

№5 Державного пожежно-рятувального 

загону№1 Головного управління ДСНС 

України в Полтавській області 

8.  Здійснити необхідний комплекс заходів щодо функціонування пляжу 

відповідно до розділу 2 ”Правил з охорони життя людей на водних об'єктах 

України”. 

 

До 01.06.2021 р. КП "Спецкомунтранс" 

9.  Скласти та затвердити розпорядок роботи міського пляжу на весняно – 

літній період 2021 року,  відповідно до чинного законодавства.  

 

До 01.06.2021 р. КП "Спецкомунтранс" 

10.  Постійно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу на міському 

пляжі щодо правил поведінки на воді через місцевий радіовузол та ЗМІ. 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

КП "Спецкомунтранс" 

11.  Забезпечити безумовне дотримання Правил охорони життя людей на 

водних об’єктах, відповідно до наказу МВС України від 10.04.2017 р. № 

301. 

   

Постійно Власники, орендарі водних об’єктів 

12.  Здійснювати контроль за безумовним дотриманням Правил охорони життя 

людей на водних об'єктах України керівниками підприємств, установ та 

організацій, які використовують водойми з виробничою, оздоровчою чи 

спортивною метою або для відпочинку громадян.  

 

Постійно Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області 



13.  Організувати встановлення відповідних інформаційних щитів у місцях 

відпочинку людей на водних об’єктах. У несанкціонованих для відпочинку 

місцях організувати встановлення попереджувальних щитів щодо заборони 

купання громадян. 

 

Постійно КП "Спецкомунтранс", 

Орендарі, власники водних об’єктів 

міста 

14.  Організувати та налагодити співпрацю з Миргородським відділом поліції 

ГУНП в Полтавській області  з питань забезпечення дотримання 

громадського порядку в місцях масового відпочинку населення на водних 

об’єктах міста та своєчасного інформування виконавчого комітету про місця 

неорганізованого купання.  

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області  

15.  Організувати проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи через 

засоби масової інформації щодо правил поведінки на воді та про випадки 

загибелі людей на водних об’єктах. 

 

Завчасно та під час 

відпочинку населення 

на воді 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту, відділ 

інформаційного забезпечення 

16.  Сприяти виготовленню та розповсюдженню листівок, буклетів,  плакатів, 

спрямованих на пропаганду правил безпечної поведінки під час перебування 

на водних об'єктах та надання першої допомоги потерпілим на воді. 

 

Завчасно та під час 

відпочинку населення 

на воді 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту 

17.  Спільно з управлінням освіти міської ради через засоби масової інформації 

проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу про правила поведінки 

дітей на воді та  надання першої медичної допомоги постраждалим на 

водних об'єктах. 

 

Завчасно та під час 

відпочинку населення 

на воді 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області, відділ освіти 

міської ради 

18.  На батьківських зборах шкільних та дошкільних закладів освіти, розглянути 

питання проведення безпечного відпочинку дітей на водних об'єктах 

громади під час літніх канікул. 

 

Протягом травня Відділ освіти міської ради 

19.  Організувати проведення комплексу занять та інструктажів в установах та 

закладах освіти з доведенням правил поведінки на воді та порядку надання 

першої медичної лікарської допомоги потерпілим на воді, залучивши 

відповідних спеціалістів 

 

Протягом травня Відділ освіти міської ради 



20.  Надати в засоби масової інформації та розмістити на сайті Миргородської 

міської ради інформацію про відкриття та початок роботи міського пляжу. В 

подальшому, протягом весняно – літнього періоду, сприяти висвітленню в 

засобах масової інформації питань дотримання правил безпеки перебування 

людей в місцях масового відпочинку на воді. 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

Сектор цивільного захисту 

Відділ інформаційного забезпечення  

міської ради   

21.  По кожному випадку загибелі людей на водних об'єктах міста проводити 

службові розслідування їх причин. Результати розслідувань доводити до 

населення через ЗМІ. 

 

При випадках Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області, сектор 

цивільного захисту міської ради 

22.  Спільно з керівниками підприємств, установ, організацій, юридичним та 

фізичним особам, що утримують водні об’єкти в місті, налагодити контроль 

за дотриманням чинного законодавства щодо виконання правил пожежної 

безпеки при організації масового відпочинку населення біля води 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

Миргородський РВ ГУ ДСНС України 

у Полтавській області 

23.  Забезпечити загальну організацію і координацію роботи, пов'язаної з 

безпекою людей на водних об’єктах міської територіальної громади. 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

 Сектор цивільного захисту 

 

24.  У разі виникнення надзвичайних ситуацій на водних об’єктах міської 

територіальної громади, організовувати взаємодію залучених сил та засобів і 

здійснювати координацію дій з проведення рятувальних робіт. 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

 Сектор цивільного захисту 

 

25.  Визначити відповідальних посадових осіб за виконання заходів Плану з 

підготовки  водних об’єктів міської територіальної громади  до масового 

відпочинку населення  на воді у весняно-літній період 2021 року, з метою 

попередження виникнення нещасних випадків і надзвичайних ситуацій на 

водних об’єктах міської територіальної громади. 

 

Під час відпочинку 

населення на воді 

Виконавці  Плану  - заходів 

 

 
 

Секретар комісії                                                                  Олександр Яременко 

 
 

 


