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ПРОТОКОЛ № 28
« 17 » листопада

2021 року

м. Миргород

Головував: перший заступник міського голови – перший заступник голови комісії
Олександр ОСТРЯНИН
Секретар: начальник сектору цивільного захисту відділу персоналу та з питань
мобілізаційної роботи і цивільного захисту Олександр ЯРЕМЕНКО
Присутні: члени міської комісії з питань ТЕБ та НС (за списком).
Запрошені: за окремим списком.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про епідемічну ситуацію на території Миргородської міської територіальної
громади, в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Слухали:
Олефіра М.В. – в.о. завідувача Миргородським відокремленим підрозділом ДУ
"Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Будного Я.В. – директора комунального некомерційного підприємства "Миргородська
лікарня інтенсивного лікування".
Колибельнік Т.М. – начальника відділу освіти Миргородської міської ради.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію в.о. завідувача Миргородським відокремленим підрозділом ДУ
"Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", директора
комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування"
Миргородської міської ради взяти до відома.
2. Керуючись пп. п.32 п. 3 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 COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами) з 00 год. 00 хв. 19 листопада 2021 р.
на території Миргородської міської територіальної громади ввести додаткові обмежувальні
протиепідемічні заходи епідемічної небезпеки, застосувавши заборону на:
2.1. Приймання відвідувачів у закладах культури/дозвілля і проведення культурних
масових заходів;
2.2. Приймання у спортивних залах, фітнес-центрах;
2.3. Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та
інших) заходів;
2.4. Перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів
індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, в
тому числі виготовлених самостійно;

2.5. Обмеження, передбачені пунктами 2.1-2.4 цього пункту, не застосовуються за умови
наявності у всіх учасників (відвідувачів, користувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, та
організаторів заходу (співробітників закладу, ринку тощо) негативного результату тестування
на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення
антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення
заходу, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного,
внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати),
які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для
використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом
полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з
використанням мобільного додатка Порталу Дія.
Термін: до 26.11.2021 року.
3.
Відділу освіти Миргородської міської ради з метою запобігання поширенню на
території громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2 , рекомендувати не проводити ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
навчальних предметів у 2021-2022 н.р.
Термін: на період карантину
4.
Миргородському відокремленому підрозділу ДУ "Полтавський обласний центр
контролю та профілактики хвороб МОЗ України", відділу охорони здоров’я міської ради
продовжити проведення щоденної оцінки епідемічної ситуації щодо гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19) у розрізі
громади. У разі ускладнення епідемічної ситуації негайно про це інформувати керівництво
Миргородської міської територіальної громади.
Термін: на період карантину
5.
Миргородському управлінню Головного управління Держпродспоживслужби в
Полтавській області, Миргородському районному відділу поліції ГУНП України в Полтавській
області на виконання протокольного рішення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від
09.11.2021 року №19/2021 з метою недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції
COVID-19 на території Миргородської міської територіальної громади продовжити здійснення
контролю, у тому числі у складі спільних мобільних груп, за дотриманням протиепідемічних
обмежень на території громади.
Термін виконання: на період карантину
Результати голосування: «ЗА»- 9, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.
Рішення прийнято.
2.
Про стан утримання джерел протипожежного водопостачання в Миргородській
міській територіальній громаді.
Слухали:
Руслана Назаренка – в.о. начальника Миргородського районного управління ГУ ДСНС
України у Полтавській області;
Олега Говоруху – директора КП «Миргородводоканал» .
Обговоривши питання, комісія вирішила :
1.1. Інформацію в.о. начальника Миргородського районного управління ГУ ДСНС
України у Полтавській області Руслана Назаренка та директора КП «Миргородводоканал»
Олега Говорухи прийняти до відома.
1.2. КП «Миргородводоканал»:
- продовжити заходи по відновленню працездатності всіх пожежних гідрантів в зоні
відповідного обслуговування відповідно до графіка погодженого з Миргородським районним
управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Термін виконання: відповідно до графіка.

- провести роботи по утепленню пожежних гідрантів на зимовий період та відновити
працездатність всіх пожежних гідрантів в зоні відповідного обслуговування відповідно до
встановленого Графіка.
Термін виконання: відповідно до Графіка.
- розробити цільову Програму ремонту пожежного водопостачання на території
Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 рік
Термін виконання: до 10.12.2021 року.
1.4. Відділу ЖКГ спільно з КП "Миргородводоканал" встановити власника (підприємствабалансоутримувача) водогінних мереж та джерел протипожежного водопостачання (пожежних
гідрантів, водонапірних веж та пожежних водоймищ), надати дану інформацію (вид
протипожежного водопостачання, назва підприємства-балансоутримувача, вид права власності
на джерело протипожежного водопостачанння) до 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у
Полтавській області. Зобов’язати власника здійснювати постійний контроль за справністю
водогінних мереж та джерел протипожежного водопостачання, вільним місцем під’їзду до них
та обладнання їх покажчиками встановленого зразка.
Термін виконання: до 30.12.2021 року.
1.5. Балансоутримувачам водонапірних веж на території ОТГ провести їх технічне
обслуговування (зокрема, утеплення водогінних мереж, що використовуються для заправки
пожежних автомобілів), обладнати їх з’єднувальними головками типу «Богданова» та
влаштувати вільний під’їзд для забезпечення можливості заправки пожежних автомобілів, про
що надати інформацію до 5 ДПРЧ 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Термін виконання: терміново, надалі – постійно.
Результати голосування: «ЗА»- 9, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» 0.
Рішення прийнято.
Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання
органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами
та організаціями, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної
одиниці.
Про виконані заходи проінформувати секретаріат місцевої комісії тел. 5-31-85 у визначені
терміни.
Перший заступник голови комісії

Олександр ОСТРЯНИН

Секретар комісії

Олександр ЯРЕМЕНКО

