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ПРОТОКОЛ № 7 (позачерговий)
« 19 » 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 ситуацію, що виникла в результаті руйнування залізобетонних плит покриття
житлового будинку по вулиці Гоголя, 15 в м. Миргороді Полтавської області.
1.
Щодо запобігання поширенню на території Миргородської міської
територіальної громади гострої респіраторної хвороби спричиненої коронавірусом COVID-19.
Виступили:
Олефір М.В. – завідувач Миргородським міжрайонним відокремленим підрозділом
лабораторних досліджень державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр
міністерства охорони здоров’я України».
Обідна Н.Ю. – заступник начальника Миргородського управління головного управління
Держпродспоживслужби в Полтавській.
Наумова Л.П – заступник директора по медичній частині 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-CoV2, відповідно до пункту 32 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), запровадити додаткові (до діючих)
обмежувальні протиепідемічні заходи на період карантину, а саме:

2.1. З 00 год. 00 хв. 20 березня 2021 р. на території Миргородської міської територіальної
громади заборонити:
приймання відвідувачів у закладах культури;
проведення масових заходів (культурних, розважальних, соціальних, рекламних,
спортивних та інших);
роботу торговельно-розважальних центрів в частині діяльності розважальних закладів;
роботу розважальних закладів (дискотеки, нічні клуби тощо);
діяльність спортивних залів, фітнес центрів, кінотеатрів;
заняття та масові заходи в приватних закладах та громадських об'єднаннях.
Контроль за виконанням покласти на Миргородський відділ поліції головного управління
Національної поліції в Полтавській області та Миргородське управління головного управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Термін: до 00 год. 00 хв. 30.03.2021
3.
Відділу освіти Миргородської міської ради організувати проведення занять
гуртків закладів позашкільної освіти в дистанційній формі
Термін: до 00 год. 00 хв. 30.03.2021
4.
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 п.2 цього протоколу
Термін виконання: невідкладно
5.
Миргородському відділу поліції головного управління Національної поліції в
Полтавській області, Миргородському управлінню головного управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області забезпечити посилені заходи нагляду
(контролю) за виконанням протиепідемічних заходів на міських пасажирських перевезеннях та
закладах торгівельної діяльності.
Контроль за виконанням покласти на Миргородський відділ поліції головного управління
Національної поліції в Полтавській області та Миргородське управління головного управління
Держпродспоживслужби у Полтавській області.
Термін: на період дії карантину
6.
Рекомендувати суб’єктам господарювання незалежно від форм власності, що
впроваджують свою діяльність в межах Миргородської міської територіальної громади, внести
зміни до режимів їх роботи з метою розмежування і недопущення скупчення людей у
громадських місцях (зупинки, транспортні перевезення, торгівельні заклади тощо).
Термін: невідкладно
7.
Управлінню соціального захисту населення Миргородської міської ради
забезпечити виконання та контроль щодо заборони на території Миргородської міської
територіальної громади відвідування інтернатних закладів (пансіонату) сторонніми особами.
Термін: на період дії карантину
8.
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 ситуацію, що виникла в результаті руйнування залізобетонних плит
покриття житлового будинку по вулиці Гоголя, 15 в м. Миргороді Полтавської області.
Виступили:
Швайка С.О. – заступник міського голови, який проінформував:

Відповідно до Звіту обстеження технічного стану залізобетонних плит покриття
житлового будинку по вул. Гоголя, 15 в м. Миргороді Полтавської області, виконаний
сертифікованим експертом з технічного обстеження Рожко В. Н. – плити покриття знаходяться
у АВАРІЙНОМУ стані.
Після комісійного обстеження 15.03.2021 року (копія акту додається) було виявлено
збільшення довжини та ширини розкриття тріщин, збільшення прогину несучого ребра ТТподібної плити, в порівнянні з експертним технічним звітом Рожко В. Н., за яким технічний
стан даних плит покриття уже був визнаний АВАРІЙНИМ.
Для подальшої надійної експлуатації плит покриття та недопущення повного їх
руйнування, що може призвести до обвалу плит та людських жертв, необхідно ТЕРМІНОВО
усунути їх аварійний стан шляхом підсилення металевими опорами.
Просимо Вас на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій обстановку яка склалася за адресою вул. Гоголя, 15, м. Миргород
визнати як НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ.
Обговоривши питання, комісія вирішила:
1.
Інформацію заступника міського голови взяти до відома.
2.
Ситуацію, що виникла в результаті руйнування залізобетонних плит покриття
житлового будинку по вулиці Гоголя, 15 в м. Миргороді Полтавської області визнати такою,
що потребує реагування та вжиття невідкладних і вичерпних заходів.
Несвоєчасне, або не проведення в повному обсязі превентивних заходів з підготовки до
оперативного реагування на можливу надзвичайну ситуацію ( НС 10640 класифікатора
надзвичайних ситуацій ДК 019:2010) може призвести до порушення нормальної
життєдіяльності населення, загибелі і травмування людей та значних матеріальних збитків і
втрат.
3.
Відділу ЖКГ з метою попередження раптового руйнування житлового будинку
по вулиці Гоголя, 15:
організувати контроль щодо заборони мешканцям житлового будинку доступ в аварійну
зону пошкоджень
Термін виконання: з 19.03.2021 постійно
організувати щоденний нагляд за технічним станом конструкційних елементів житлового
будинку
Термін виконання: з 19.03.2021 постійно
організувати детальне обстеження конструкційних елементів житлового будинку
ліцензованою проектною організацією з метою визначення технічного стану окремих несучих
конструкцій елементів та обсяги проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт.
Термін виконання: до 25.03.2021
організувати розроблення дефектного акту на проведення невідкладних аварійновідновлювальних робіт з виведення із аварійного стану житлового будинку
Термін виконання: до 25.03.2021
провести заходи щодо усунення аварійного стан шляхом виконання рекомендацій
відповідною ліцензованою проектною організацією
Термін виконання: негайно
усі завдання з попередження надзвичайної ситуації виконувати по черзі у максимально
короткі терміни. У першу чергу вирішити завдання щодо термінового захисту населення,
запобігання розвитку чи зменшенню впливу надзвичайної ситуації і завдання з підготовки
інших невідкладних робіт.
Термін виконання: постійно
про виконання рішення міської комісії, у визначений термін інформувати голову міської
комісії через сектор цивільного захисту.
Перший заступник голови комісії

Олександр Острянин

Секретар комісії

Олександр Яременко

