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ПРОТОКОЛ  № 21 

 

« 22 »  вересня     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.  Щодо встановлення „ ЖОВТОГО ” рівня епідемічної небезпеки поширення  COVID-19 
на території Миргородської міської територіальної громади. 

2.  Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів освіти 

Миргородської міської територіальної громади. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Інформацію першого заступника міського голови – першого заступника голови комісії  з 

питань ТЕБ та НС Олександра Острянина про рішення позачергового засідання Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 

35, регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

Полтавської області від 22.09.2021 року № 17/2021 щодо встановлення карантинних 

(протиепідемічних) заходів/обмежень відповідно до „ЖОВТОГО” рівня на території 

Полтавської області, спричиненого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 
 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

 

1. 3 00 год. 00 хв. 23 вересня 2021 р. виконавчим органам міської ради, підприємствам, 

установам і організаціям Миргородської міської територіальної громади незалежно від форм 

власності, територіальним підрозділам центральних органів виконавчої влади відповідно до 

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” (з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2021 р. № 954), забезпечити виконання карантинних 

(протиепідемічних) заходів/обмежень відповідно до „ЖОВТОГО” рівня пощирення COVID-

19, встановленого рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 35. 

http://myrgorod.pl.ua/


2. Миргородському  управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області, Миргородському районному відділу поліції ГУНП в Полтавській області 

забезпечити контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, установами та 

організаціями (різних форм власності) протиепідемічних вимог визначених постановою 

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” (з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2021 р. N 954) відповідно до „ ЖОВТОГО ” рівня поширення COVID- 19, встановленого 

рішенням позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 21.09.2021 № 35. 

 

Термін: до окремого рішення 

2. СЛУХАЛИ: 

Інформацію начальника відділу освіти Миргородської міської ради Тетяни Колибельнік про 

стан охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів освіти Миргородської міської 

територіальної громади. 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

1. Інформацію начальника відділу освіти взяти до відома. 

2. Відділу освіти, відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради спільно з керівниками 

шкільних, дошкільних та позашкільних навчальних закладіввжити заходів з: 

 -  Залучення до процесу вакцинації, у тому числі, вчителів та працівників закладів   

 освіти можливостей існуючих пунктів щеплень в закладах освіти. 

 -  Забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників 

закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в 

закладах освіти постійних пунктів щеплень; 

 -  Інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та  працівників 

закладів освіти, а також їх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень 

в закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних  вакцинальних сесій. 

Контроль за виконанням покласти на 

відділ освіти міської ради  

Термін: на період дії карантину 

3.  Відділу освіти, відділу охорони здоров'я Миргородської міської ради забезпечити 

щоденний моніторинг та узагальнення інформації щодо стану вакцинації вчителів та 

працівників закладів освіти територіальної громади та за його результатами визначати 

відповідність цих закладів вимогам 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“ (з урахуванням змін, що внесені 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. № 954) з подальшим наданням 

відповідної інформації до Миргородського  управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області, Миргородського районного відділу поліції 

ГУНП в Полтавській області 

 

Контроль за виконанням покласти на відділ освіти міської ради. 

Термін: на період дії карантину 

 



 
4.   Миргородському  управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в 

Полтавській області, Миргородському районному відділу поліції ГУНП в Полтавській 

області забезпечити контроль за виконанням 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“ (з урахуванням змін, що внесені постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2021 р. N‹ 954) в частині дii дозволу/заборони на 

роботу закладів освіти територіальної громади, відповідно до стану вакцинації в 

останніх на основі висновків/рішень від відділу освіти міської ради. 

 

Контроль за виконанням покласти на Миргородське  управління 

Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, 

Миргородський районний відділ поліції ГУНП в Полтавській області 

Термін: на період дії карантину 

 

5. На виконання 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“ (з урахуванням змін, що внесені 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2021 р. N‹ 954) призупинити 

навчальний процес у закладах: 

- Дитячо-юнацька спортивна школа - 45% 

- Дитяча мистецька школа ім. А.Коломійця – 42% 

- Центр естетичного виховання – 71%. 

- Біликівська гімназія - 62%. 

 

 

  відповідно до стану вакцинації в останніх на основі висновків відділу освіти міської     

  ради. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                  Сергій Соломаха 



 


