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ПРОТОКОЛ  № 11 (позачерговий) 

 

« 08 »  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. 

   

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. 

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), додатково до обмежувальних протиепідемічних 

заходів, запроваджених рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій Полтавської області (Протокол №7/2021 від 30.03.2021 року) : 

2.1 Рекомендувати органам виконавчої влади, іншим державним органам,  підприємствам, 

установам, організаціям незалежно від форми власності розташованим на території 

Миргородської міської територіальної громади забезпечити: 

на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах 

прямування на роботу (з роботи) застосування за можливості гнучкого режиму робочого часу, 
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який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних категорій 

працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної можливості - також роботу в режимі 

реального часу через Інтернет із збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу; 

встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між особами (за 

винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або наявність між ними відповідних 

захисних екранів; 

визначення часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян похилого віку та 

осіб з інвалідністю; 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на 

вхід до приміщень. 

Термін: на період дії карантину  

Контроль за виконанням покласти на Миргородський відділ поліції головного управління 

Національної поліції в Полтавській області та Миргородське управління головного управління 

Держпродспоживслужби у Полтавській області. 

 

2.2 Комунальному некомерційному підприємству "Миргородська лікарня 

інтенсивного лікування" Миргородської міської ради: 

вживати необхідні заходи по забезпеченню КНП "Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування" киснем та препаратами для лікування хворих на COVID-19; 

передбачити збільшення ліжко-місць для лікування хворих на COVID-19 

Термін: на період дії карантину  

2.3 Відділу освіти Миргородської міської ради:  

продовжити дистанційну форму навчання для учнів 1-4 класів; 

продовжити дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів; 

продовжити  дистанційну форму навчання у закладах позашкільної освіти. 

продовжити  проведення занять гуртків закладів позашкільної освіти в дистанційній формі 

Термін: до 17.04.2021 року 

2.4 Рекомендувати керівникам професійних (професійно-технічних)  навчальних 

закладів продовжити дистанційну форму навчання 

Термін: до 17.04.2021 року 

2.5 Відділу культури Миргородської міської ради: 

продовжити навчальний процес у ДМШ ім. А.П. Коломійця в дистанційному режимі; 

продовжити індивідуальні репетиції та репетиції творчих колективів клубних закладів в 

дистанційному режимі. 

Термін: до 17.04.2021 року 

3. Відділу споживчого ринку та підприємництва, відділу економічного 

прогнозування та туризму, відділу інформаційного забезпечення довести  до керівників 

підприємств, установ, організацій, керівників торгівельних мереж, торгівельно-розважальних 

закладів вимоги  цього протоколу. 

Термін виконання:  невідкладно 

 

4. 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 

 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр Острянин 

 

Секретар комісії        Олександр Яременко 


