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ПРОТОКОЛ  № 5 (позачерговий) 

 

« 11 »  лютого      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 попередження  виникнення надзвичайної ситуації в закладах освіти   

Миргородської міської територіальної громади внаслідок припинення газопостачання. 

Виступили:  

Колибельнік Т.М. -  начальник відділу освіти Миргородської міської територіальної 

громади. 

Начальник відділу освіти  проінформувала присутніх про загрозу виникнення 

надзвичайної ситуації в зв'язку з відключенням  газопостачання в закладах освіти. В лютому 

2021 року, в зв’язку з погіршенням погодних умов та використання всього обсягу природного 

газу, який був запланований на лютий 2021 року, виникає необхідність у заключенні договору 

на постачання природного газу до закладів освіти Миргородської міської територіальної громади за 

переговорною процедурою закупівлі з діючим постачальником ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ». 

В разі відключення від газопостачання система опалення може вийти з ладу, що створює 

загрозу завдання матеріальної шкоди державі у вигляді збитків від виходу з ладу систем 

опалення в опалювальний період та загрожує здоров’ю підопічних, які працюють та навчаються 

у закладах освіти. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію взяти до відома, вважати ситуацію по газифікації закладів освіти 

Миргородської міської територіальної громади  надзвичайною, як таку, що загрожує здоров’ю 

підопічних, які працюють та навчаються у закладах освіти. 

2. Зобов’язати директорів закладів освіти Миргородської міської територіальної 

громади (додаток 1) укласти  договора з ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» на постачання 

природного газу на період укладення договорів в  2021 році відповідно до чинного 

законодавства України. 

Термін: негайно 

3. Рекомендувати ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ» не відключати газопостачання 

закладів освіти. 

Термін: негайно 

4. Контроль за виконанням протокольного рішення  комісії покласти на  відділ 

освіти. 

 

Голова комісії        Сергій Соломаха 

 

Секретар комісії        Олександр Яременко 

http://myrgorod.pl.ua/


Додаток 1  

до Протоколу міської комісії  

з питань ТЕБ та НС від 11.02.2021 року № 5 
 

Навчальні заклади  Миргородської міської територіальної громади 

 

№  

з/п 

Назва закладу Юридична адреса, телефон, 

e-mail 

П.І.П. директора 

моб.телефон 

Код 

ЄДРПОУ 

1. Біликівська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37661, Полтавська область, Миргородський район, 

вул. Центральна, 26 с. Білики (05355)53424 

bilyky_zow@ukr.net 

Карбан Анатолій 

Євгенович  

23550683 

2. Гаркушинська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37670, Полтавська обл., Миргородський р-н  

с. Гаркушинці, вул. Полякова,17, тел.(.05355)30-5-75    

garkysh@ukr.net 

Іщенко Анатолій 

Васильович  

23550594 

3. Дібрівська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37622, Полтавська область, Миргородський район, 

с. Дібрівка вул. Незалежності, 10    (05355)34337 

dibrivka_znz@ukr.net 

Гуржій Лариса 

Олександрівна  

23550759 

4. Зубівська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37660, Полтавська область, Миргородський район, 

с. Зубівка, вул. Давида Гурамішвілі, будинок, 1 

(05355)35223 zoobivkaschool@ukr.net 

Гречаний Віталій 

Олексійович  

23550631 

5. Кибинська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37654, Полтавська область, Миргородський район, 

с. Кибинці, вул. Миру, 42 (05355)33285kibinzy@ukr.net 

Лисенко Лариса 

Петрівна  

23550625 

6. Петрівцівська гімназія Миргородської міської ради 

Полтавської області 

37673, Полтавська область, Миргородський район, 

с. Петрівці, вул. Шкільна,16 (05355)32540 petrivzi-

scola@ukr.net 

Квітка Василь 

Михайлович  

23550654 

7. Опорний заклад освіти «Трудолюбівська гімназія 

Миргородської міської ради Полтавської області» 

37653, Полтавська область, Миргородський район, 

с. Трудолюб вул. Першотравнева,9 (05355)33631 

trudolub@meta.ua 

Кульченко Віктор 

Миколайович  

23550694 
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