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ПРОТОКОЛ  № 6 (позачерговий) 

 

« 15 »  березня      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  забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки  готелів, пансіонатів, 

хостелів та будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

3. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам в екосистемах на території  

Миргородської міської територіальної громади 

 

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». 

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

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

області. 

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

лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради Полтавської області. 

Михайленко С.Ю. – начальник відділу охорони здоров'я. 

Климась І.І. – начальник Миргородського  управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській. 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію  в.о. завідувача Миргородського міжрайонного відокремленого 

підрозділу лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний 

центр міністерства охорони здоров’я України»  взяти до відома. 

2. Начальнику відділу освіти під час навчання у закладах освіти дотримуватися  

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної інфекції (COVID – 19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України 30.07.2020 № 42 та постановою Головного державного 

санітарного лікаря України 22.08.2020 № 50, та неухильно дотримуватись усіх рекомендацій, 

виданих МОЗ щодо функціонування закладів освіти в умовах карантинних обмежень. 

Термін виконання:  на період карантину 

http://myrgorod.pl.ua/


 

3. Миргородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в 

Полтавській області  спільно з Миргородським управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Полтавській області посилити контроль за дотриманням 

громадянами, підприємствами, установами, організаціями протиепідемічних вимог у закладах 

торгівлі продовольчими і не продовольчими товарами, в тому числі на агропродовольчих 

ринках, закладах дошкільної освіти, перукарнях та салонах краси, закладах фізичної культури 

та спорту, закладах, що надають послуги з розміщення, закладах громадського харчування, 

розважальних закладах  та інших місцях (заходах) з масовим перебуванням людей. 

Термін виконання:  невідкладно 

Контроль за виконанням покласти на  Миргородський відділ поліції Головного 

Управління Національної поліції в Полтавській області   

 

4. Відділу споживчого ринку та підприємництва проводити моніторинг перевірок 

дотримання дотриманням громадянами, підприємствами, установами, організаціями 

протиепідемічних вимог та узагальнені дані надавати до Штабу з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з 

поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19 на території Миргородської міської 

територіальної громади.  

Термін виконання:  щоденно до 17.00 

 

5. 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 

 

2. Про стан виконання заходів протипожежного захисту в закладах освіти, 

охорони здоров’я, культури, соціальної сфери та інших об’єктах з масовим перебуванням 

людей. Про  забезпечення пожежної безпеки та техногенної безпеки  готелів, пансіонатів, 

хостелів та будинків для людей похилого віку та осіб з інвалідністю. 

Виступили:  

Начальник Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області Назаренко Р.В., 

який проінформував:  

З метою належного виконання доручення Прем’єр – міністра України від 27.01.2021 року 

№2768/1/1-21 «Про проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки суб’єктами 

господарювання, установами, у сфері управління (володінні, користуванні) яких перебувають 

готелі, пансіонати, хостели, будинки для людей похилого віку та осіб з інвалідністю» 

Миргородським районним відділом Головного управління ДСНС України у Полтавській 

області протягом лютого місяця поточного року були проведені відповідні заходи стосовно 

таких об'єктів, які здійснюють свою діяльність на території міста Миргород. 

В ході здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 

законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки були проведені перевірки лише 2 (двох) 

об'єктів із 6 (шести), по результатам яких складені відповідні документи та притягнуто до 

адміністративної відповідальності керівників даних установ за статтею 175 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення, а саме: 

1. Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Миргородської міської ради 

2. Заклад з реабілітації релігійної громади християн євангельської віри "САЛІМ" м. 

Миргорода 

По  іншим  4  об'єктам працівниками районного відділу були складенні Акти стосовно 

неможливості здійснення заходу державного нагляду (контролю).  

Підставами не проведення перевірки Вілли "ОТТЕ" ФОП КИРСТА Г.Д. та готелю «RІ О 

RО» ФОП ШВИДКІНА Н.Г., являється перебування даних підприємців на спрощеній системі 



оподаткування та віднесення їх до середнього ступенів ризику, що згідно Закону України «Про 

особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо 

фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності» унеможливлює проведення даного заходу. 

Перевірки Садиби зеленого туризму "ДІАМАНТ" з кафе - їдальнею на 20 осіб ФОП 

АНДРІЙЧУК Т.А. та Готелю з рестораном "МИРГОРОД" ТОВ «НОВИЙ СТИЛЬ», установили 

факт неможливості здійснення заходу по причині недопущення уповноважених посадових осіб 

Миргородського РВ Головного управління ДСНС України у Полтавській області до проведення 

заходу державного нагляду (контролю).  Про дані порушення вимог Законів України, щодо 

проведення заходів було проінформовано Миргородську місцеву прокуратуру. 

Враховуючи вищевикладене прошу Вас з метою недопущення виникнення надзвичайних 

ситуацій (подій), у тому числі пожеж на об’єктах, які не допустили працівників ДСНС до 

перевірки, а також для встановлення реального стану з питань пожежної та техногенної безпеки 

зобов'язати шляхом письмового звернення до ДСНС ініціювати позапланову перевірку ФОП 

АНДРІЙЧУК Т.А. та ТОВ «НОВИЙ СТИЛЬ.  

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Відділу освіти,  відділу культури, КНП "Миргородська лікарня інтенсивного 

лікування", Територіальному  центру  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Миргородської міської ради:   

1.1   Проаналізувати стан пожежної та техногенної безпеки підвідомчих об’єктів та  

розглянути на розширених  нарадах стан справ щодо їх протипожежного захисту, виконання 

заходів з попередження виникнення пожеж та загибелі людей,  виконання приписів органів 

державного пожежного нагляду,  виділення та освоєння коштів на запропоновані заходи 

протягом минулого року та розглянути питання про подання звернення до міської ради щодо 

виділення  коштів, під час переглядів бюджетів всіх рівнів на 2021 рік, програм соціально-

економічного розвитку на виконання протипожежних заходів на об’єктах з масовим 

перебуванням людей. 

      Термін: до 1 квітня  2021 року 

1.2  Забезпечити виконання вимог приписів органів державного пожежного нагляду  

щодо протипожежного захисту та  рішень міської  комісії  техногенно – екологічної безпеки  та 

надзвичайних ситуацій 

Термін: відповідно приписів 

1.3 Організувати практичне відпрацювання дій обслуговуючого персоналу згідно з 

планами евакуації людей на випадок виникнення пожежі.  

       Термін: до 25 березня  2021 року   

1.4  У лікувальних закладах та об’єктах соціального захисту, із залученням персоналу 

працівників закладів,  провести вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, 

а також навчання дій на випадок пожежі.  

Для цього створити спеціальні куточки, стенди з відповідною літературою та наочною 

агітацією. 

       Термін: до 25 березня  2021 року   

 

1.5 Забезпечити визначення наказами керівників закладів, установ  відповідальних за 

дотримання протипожежного режиму, забезпечення справності приладів опалення, 

електроустановок, технологічного обладнання. Організувати огляд приміщень після закінчення 

роботи.  

Термін: до 20 березня 2021 року 

    

1.6  Проконтролювати проведення  інструктажів з працівниками  підвідомчих закладів, 

установ   під розпис в спеціальному журналі з питань пожежної, техногенної безпеки та діям у 

випадку виникнення надзвичайних ситуацій.  

Термін: до 20 березня 2021 року 

 

1.7  Привести шляхи евакуації до вимог нормативних документів. Утримувати їх вільними 

та демонтувати на шляхах евакуації вогнезаймисте облицювання.  

Термін: постійно  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4448-17


 

 1.8 Забезпечити всі  заклади, установи  сертифікованими вогнегасниками згідно з 

нормами  належності.  

Термін: до 01 квітня  2021 року 

    

1.9 Провести перевірку проїздів до об'єктів і протипожежних розривів між ними та 

постійно тримати їх вільними.  

Термін: Постійно  

 

 1.10  У місцях масового перебування людей під час проведення громадських заходів 

встановлювати чергування посадових осіб, відповідальних  за стан пожежної безпеки.  

Термін: Під час проведення заходів 

 

1.11  Доопрацювати плани дій по попередженню та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, схеми можливої обстановки у випадку виникнення  

надзвичайної ситуації, схеми оповіщення керівного складу та складу невоєнізованих 

формувань, інструкції черговому  та вахтеру по попередженню та ліквідації надзвичайних 

ситуацій.   

       Термін: до 25 березня  2021 року   

 

1.12 Організувати оповіщення працівників, пацієнтів, підопічних, відвідувачів  про 

загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та постійне інформування їх  про наявну 

обстановку.  

Термін: Постійно  

   

1.13 Заборонити розміщення в будівлях  вибухопожежонебезпечного обладнання та 

облаштування пожежонебезпечних складів, у тому числі на основі оренди.  

Термін: постійно 

  

2. З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій (подій), у тому числі 

пожеж на об’єктах, які не допустили працівників ДСНС до перевірки, а також для встановлення 

реального стану з питань пожежної та техногенної безпеки зобов'язати шляхом письмового 

звернення до ДСНС ініціювати позапланову перевірку ФОП АНДРІЙЧУК Т.А. та ТОВ 

«НОВИЙ СТИЛЬ. 

Термін: до 1 квітня 2021 року 

 

3. Міській телестудії «Миргород» організувати висвітлення інформаційних та 

проблемних матеріалів щодо безпечної життєдіяльності населення. 

Термін: постійно 

 

3. Про заходи щодо забезпечення протидії пожежам в екосистемах на території  

Миргородської міської територіальної громади 

Виступили:  

Начальник Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області Назаренко Р.В., 

який проінформував:  

Протягом 2020 року лише в екосистемах на території Миргородського району виникла 51 

пожежа. З настанням теплої пори року вже почалися поодинокі випадки горіння сухої 

рослинності на відкритій території 

Обговоривши питання, комісія вирішила:   

1. Інформацію Начальника Миргородського РВ ГУ ДСНС України у Полтавській 

області Назаренка Р.В. взяти до відома  

2. Державному підприємству „Миргородський лісгосп” Полтавського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, лісокористувачам усіх форм власності: 

забезпечити створення та оновлення у лісових масивах мінералізованих смуг, 

протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного призначення, 

утримання в робочому стані систем дистанційного спостереження та спостережних веж, 



очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до населених пунктів, 

торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії електропередач, нафто-, газо-, 

продуктопроводи; 

Термін: до 01.04.2021 

вводити тимчасові заборони/обмеження (під час встановлення IV-V класу пожежної 

небезпеки за погодними умовами) на відвідування населенням лісових масивів і лісопаркових 

зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, проведення лісозаготівельних та інших 

пожежонебезпечних робіт у лісових масивах. 

                                       Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

встановити цілодобовий моніторинг пожеж у природних екосистемах, зокрема з 

використанням систем дистанційного спостереження, безпілотних літальних апаратів, 

повітряних суден та забезпечити оперативне реагування на початкових етапах виникнення 

пожеж та загорянь; опрацювати питання щодо можливості застосування малої авіації 

аероклубів, інших організацій та установ для проведення повітряного моніторингу пожежної 

обстановки у природних екосистемах. 

організувати оперативне інформування підрозділів ДСНС про пожежі і загоряння у 

природних екосистемах та у разі необхідності своєчасне залучення сил та засобів 

лісокористувачів, служб цивільного захисту, власників земельних ділянок, волонтерів та 

місцевого населення; 

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

 

спільно з Миргородською філією АТ,,Полтаваобленерго” забезпечити виконання заходів з 

дотримання вимог щодо утримання ліній електропередач з метою недопущення 

захаращення/скупчення гілок, дерев тощо, що може загрожувати виникненню лісових пожеж.   

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

 

3. Миргородському РВ ГУ ДСНС України у Полтавській області: 

організувати перевірку стану готовності пожежних підрозділів лісокористувачів, місцевої, 

добровільної та відомчої пожежної охорони, а також служби державної охорони природно-

заповідного фонду до реагування на пожежі та загоряння. Особливу увагу звернути на 

утримання в робочому стані пожежних автомобілів, мотопомп, техніки, пристосованої для 

пожежогасіння та підвозу води, укомплектованості працівниками, забезпечення обладнанням, 

інвентарем, засобами зв’язку та пально-мастильними матеріалами;  

Термін: до 01.04.2021 

спільно з Державним підприємством „Миргородський лісгосп” Полтавського обласного 

управління лісового та мисливського господарства створити рейдові (оперативні) групи, 

визначити їх склад та розробити план-графік проведення рейдів і патрулювань на період з 

квітня по листопад 2021 року, та подати зазначені матеріали до секретаріату регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області; 

Термін: до 01.04.2021 

 

4. Відділу ЖКГ Миргородської міської ради: 

організувати перевірки комунальних підприємств щодо утримання полігонів із зберігання 

твердих побутових відходів у належному протипожежному стані; 

вжити заходів щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ побутових і виробничих відходів в 

першу чергу у лісових масивах, лісосмугах, сільгоспугіддях, торфовищах і прилеглих до них 

територіях. 

вжити заходів для влаштування навколо населених пунктів, котеджних містечок, дачних і 

садових товариств, обʼєктів, розміщених у лісових масивах, захисних протипожежних смуг, 

прибирання в літній період сухої рослинності та вітролому з метою недопущення перекидання 

лісових і торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожеж на об’єктах – 

поширення вогню на лісові масиви; 

спільно з лісокористувачами усіх форм власності, утримувачами рекреаційних, 

лісопаркових, заповідних зон – заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних 

зонах (крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого відпочинку), а 



також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, 

сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг; 

забезпечити створення та утримання в необхідних обсягах матеріального резерву пального 

для забезпечення у разі необхідності підрозділів місцевої пожежної охорони та підрозділів 

Головного управління ДСНС України у Полтавській  області,  які залучаються до гасіння  

пожеж в екосистемах 

       Термін: до 01.05.2021 

організувати перевірки готовності до протидії пожежам на торфовищах регулюючих 

гідротехнічних споруд, польдерних насосних станцій і споруд, міжгосподарських, 

внутрішньогосподарських осушувальних систем, а також інженерної техніки; 

Термін: 01.04 2021  

вжити заходів щодо підтоплення торфовищ і утримання їх у зволоженому стані впродовж 

пожежонебезпечного періоду для попередження виникнення пожеж та обмеження 

розповсюдження вогню та тління. 

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

6. Відділу інформаційного забезпечення організувати із залученням засобів масової 

інформації проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо дотримання заходів 

пожежної безпеки під час перебування у лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, на 

торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання стерні, сміття 

та залишків рослинності; 

Термін: протягом пожежонебезпечного періоду 

7. КП "Миргородводоканал" організувати заходи щодо проведення ремонту, утримання у 

справному стані джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та обладнання їх 

покажчиками. 

Термін: до 01.05.2021 

8. Сектору цивільного захисту спільно з Миргородським РВ ГУ ДСНС України у 

Полтавській області організувати проведення навчань (тренувань) для підвищення готовності 

органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми цивільного захисту до 

гасіння пожеж у природних екосистемах, залучивши до заходів керівний склад органів 

виконавчої влади, сили і засоби лісокористувачів, служб цивільного захисту, пожежні 

підрозділи територіальної громади, місцевої, добровільної та відомчої пожежної охорони, 

населення та волонтерів; 

Термін: до 10.04.2021 

9. Відділу освіти посилити роз’яснювально-просвітницьку роботу серед учнівської молоді 

щодо недопущення пожеж під час перебування в лісових масивах, лісосмугах, заплавах річок, 

на торфовищах, сільгоспугіддях, присадибних ділянках та недопущення спалювання сухої 

рослинності, сміття та наслідки і відповідальність за такі дії. 

Термін: постійно 

 

Перший заступник голови комісії     Олександр Острянин 

 

Секретар комісії        Олександр Яременко 


